
 

LISTA  

entităților educaționale auto din Republica Moldova, care dispun de licență eliberată de către Camera de Licențiere pentru:  

„Activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier”, cu statut valabilă, sau de  autorizare de 

funcționare provizorie sau acreditare a unui program de formare profesională adoptate prin decizia Ministerului Educației și 

Cercetării 
 

Nr/o Instituţia de şcolarizare 

Autor

izare 

Licen

ță 

Adresa juridică 

(adresa şcolii) 

Licenţa sau autorizare de funcționare 

provizorie sau acreditare a unui 

program de formare profesională, data 

obținerii 

Termen de 

valabilitate 

Subcategoriile/categoriile de 

instruire  

1. SCCA Chişinău 
Municipiul Chişinău 

1  SRL „Viral-Elegant”  

+  

bd. Mircea cel 

Bătrîn, 16 

Ordinul MECC nr.146 din 13.02.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

13.02.2023  - Instruirea inițială A,AM,A1,A2; 

 - Instruirea inițială B(B1); 

 - Instruirea inițială BC(C1); 

 - Formarea continua de la B la A2/A; 

 - Formarea continua de la B la C1/C; 

 - Formarea continua de la B la D1; 

 - Formarea continua de la BC la D; 

 - Formarea continua de la B la BE; 

 - Formarea continua de la BC1 la C; 

 - Formarea continua de la BD1 la D; 

 - Formarea continua de la BC1/C la C1E/CE. 

 

2  SC „Nicmalex-Auto” SRL 

+  

str. Alecu Russo 57 Ordinul MECC nr.147 din 13.02.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

 

13.02.2023  - Instruirea inițială A; 

 - Instruirea inițială B(B1).  

3  SRL ”Insauto-Grup”  

+  

str. Meşterul 

Manole, 8 

Ordinul MECC nr.33 din 17.01.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

17.01.2023  - Instruirea inițială A,A1,A2; 

 - Instruirea inițială B(B1); 

 - Formarea continua de la B la C1/C; 

 - Formarea continua de la BC1/C la C1E/CE. 

 

4  ÎI „Rutcovschi Andrieş” 

+  

str. L. Deleanu 5/3, 

ap.16 

Ordinul MECC nr.110 din 02.02.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

02.02.2023  - Instruirea inițială B(B1); 

 - Instruirea inițială BC(C1); 

 - Formarea continua de la B la C1/C; 

 - Formarea continua de la BC1 la C; 

 - Formarea continua de la BC1/C la C1E/CE. 

 

5  SRL „Auto-Instructor”  

+  

str. N. Costin 61/3, 

ap.159 

Ordinul MECC nr. 1119 din 

11.09.2019 

(acreditare pe 5 ani) 

 

11.09.2024 Formarea inițială B(B1). 

6  SRL „Delco”  
+  

str. Cucorilor, 16, 

ap.17 

Ordinul MECC nr.17 din 10.01.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

10.01.2023 Formarea inițială B(B1). 



7  SC „Martcros-Co” SRL   

+  

str. Valea Dicescu, 

52 ap.2 

Ordinul MECC nr.31 din 17.01.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

 17.01.2023  - Instruirea inițială A; 

 - Instruirea inițială B(B1); 

 - Instruirea inițială BC(C1); 

 - Formarea continua de la B la C1/C; 

 - Formarea continua de la BC1 la C.  

 

8  Centrul Universitar de Formare 

Continuă al Universității Tehnice din 

Moldova 

+  

bd. Ştefan cel 

Mare 168 

Ordinul MECC nr.611 din 19.12.2017 

(acreditare pe 5 ani) 

19.12.2022  - Instruirea inițială A; 

 - Instruirea inițială B(B1); 

 - Instruirea inițială BC(C1); 

 - Formarea continua de la B la A2/A; 

 - Formarea continua de la B la C1/C; 

 - Formarea continua de la B la D1; 

 - Formarea continua de la BC la D; 

 - Formarea continua de la BC1 la C; 

 - Formarea continua de la BD1 la D; 

 - Formarea continua de la BC1/C la C1E/CE. 

 

9  SC „Concept Unic” SRL 
+  

str. Eugen Coca, 

33, ap.69 

Ordinul MECC nr.145 din 13.02.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

13.02.2023 Formarea inițială B(B1) 

10  SC ”Rusu Studio” SRL 
+  

str. Ion Creangă 

45, of.13 

Ordinul MECC nr. 1764 din 29.11.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

29.11.2023 Formarea inițială B(B1) 

11  SRL „Auto Capița”  
+  

str. Cucorilor 10, 

ap. 23 

Ordinul MECC nr.294 din 24.03.2021 

(acreditare pe 5 ani) 

24.03.2026 Formarea inițială B(B1) 

 

12  SRL „Concept Auto” 

+  

str. Profesor Ion 

Dumeniuc, 24 ap. 

78 

 

Ordinul MECC nr. 375 din 27.03.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

27.03.2023 Formarea inițială B(B1) 

13  Centrul de Instruire a Conducătorilor 

Auto „Vehicul” 

+  

str. Mileşti 34 Ordinul MEC nr. 1135 din 13.08.2021 

 

 

 

 

Ordinul MEC nr. 1134 din 13.08.2021 

autorizare 

de 

funcționare 

provizorie 

 

5 ani 

acreditare 

 

1. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la B1 la B; 

 

 

 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BD1 la D1E. 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto la 

categoria „A” (AM, A1, A2); 

4. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A; 

5. Formarea continua a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

7. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”; 

8. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la BE; 

9. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

10. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la D1; 

11. Formarea continuă a conducătorilor de 



autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C; 

12. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE; 

13. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”; 

14. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D; 

15. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BD1 la D. 

14  Centrul de excelență în transporturi 

+  

str. Sarmesegetuza 

31 

Ordinul nr. 1631 din 10.12.2021 autorizare 

de 

funcționare 

provizorie 

 

1. Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria B; 

2. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

15  Instituţia Publică  Universitatea de Stat 

de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testimiţeanu” din Republica Moldova 

+  

bd. Ştefan cel 

Mare 165 

Ordinul MECC nr. 1766 din 29.11.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

29.11.2023 Formarea inițială B(B1) 

16  SRL „GLG PROPERTY” 

+  

str. Alba-Iulia 

75/N, of. 202 

 

Ordinul MEC nr. 1131 din 13.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ani 

acreditare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1, A2); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la D1; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE; 

6. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”. 

Ordinul MEC nr. 1138 din 13.08.2021 autorizare 

de 

funcționare 

provizorie 

 

7. Formarea continua a conducătorilor auto de 

la BC la D. 

17  ÎI „SÎRBU ION” 

 + 

s. Ghidighici, str-la 

Gagarin 6A 

 

Licenţa seria A MMII nr. 055514 din 

25.07.2017 

24.07.2022 (B) 

18  SRL „Dendrive-Auto” 

+  

șos. Balcani 6, 

ap.59 

Ordinul MECC nr. 1770 din 29.11.2018 

(autorizare de funcționare provizorie) 

29.11.2023 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A”; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”. 

 

19  SRL „AUTOCURSPRIM” 

+  

Rnul Donduşeni, s. 

Arioneşti; 

  bd. Decebal 80/1, 

of. 303 

 

Ordinul MECC nr. 137 din 

14.02.2019 

(autorizare de funcționare provizorie) 

5 ani Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria 

„B (B1)” 

20  ÎM „Regia Transport Electric” 

+  

str. Mitropolitul 

Dosoftei 146.    

Ordinul MECC nr. 688 din 03.06.2019 

(autorizare de funcționare provizorie) 

       5 ani Conducători de autovehicule 

categoria „F” (troleibuz), cod 

CORM 006-14 – 511201 

 



21  ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Chişinău) 

+  

str. Mitropolitul 

Dosoftei 124     

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3.  Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

4.  Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BD1 la D, 

forma de învățământ cu frecvență. 

 

22  Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Chişinău) 

+  

str. Tudor Strijcă, 

10 

Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1, A2) 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)”  

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)” 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la D1 

7. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D 

8. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE 

9. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A. 

10. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

 

Ordinul MECC nr. 1383 din 11.12.2020 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria A(AM), forma de învățământ cu 

frecvență.  

 

23  Instituția de Învățământ Școala auto 

„Andrieș-Prim A.V” 
+  

str. Pușkin 16 Ordinul MECC nr. 1386 din 11.12.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

24  Firma de Producţie şi Comerţ „Maldini” 

SRL 
+  

str. A. Şciusev 

98/A 

Ordinul MECC nr. 62 din 26.01.2021 Acreditare 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A); 



2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B” (B1); 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC” (C1); 

4.  Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

 

25  SRL „Auto Satelit” 

+  

str. Piața Unirii 

Principatelor 3 

Ordinul MECC nr. 919 din 16.07.2021 Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență. 

26  SRL „Mazur-Auto” 

+  

str. Nicolae 

Milescu-Spătarul, 

1/1, ap. 50 

Ordinul MEC nr. 1467 din 27.10.2021 5 ani 

acreditare 

 

Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria „B”, forma de 

organizare cu frecvență. 

27  SRL „Master-Class” 

+  

str. Mitropolit 

Dosoftei, 87 

Ordinul MEC nr. 1466 din 27.10.2021 5 ani 

acreditare 

 

Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria „B”, forma de 

organizare cu frecvență. 

28  SRL „Viraj Auto” 

+  

or. Sîngera, str. 

Tineretului, 32 

Ordinul MEC nr. 1471 din 27.10.2021 5 ani 

acreditare 

 

Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria „B”, forma de 

organizare cu frecvență. 

29  SRL „Iumal-Aiv” 

+  

Bd. Traian 18/1, 

ap. 54 

Ordinul MEC nr. 1657 din 17.12.2021 5 ani 

acreditare 

 

Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria „B”, forma de 

organizare cu frecvență. 

Raionul Anenii Noi 
30  ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala Anenii 

Noi) 

+  

str. Plotnicova 2 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

31  SRL „VRN Auto” 

+  

str. Concilierii 

Naţionale 16B, 

ap.16 

 

Ordinul MEC nr. 1132 din 13.08.2021 5 ani 

acreditare 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1). 

 

Raionul Străşeni 
32 SRL „GLG PROPERTY” 

+  

 

str. Mihai 

Eminescu 32/2 

 

Ordinul MEC nr. 1131 din 13.08.2021 

 

 

 

Ordinul MEC nr. 1138 din 13.08.2021 

5 ani 

acreditare 

 

 

autorizare 

de 

funcționare 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1, A2); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 



provizorie 

pct. 7 

la B la D1; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE; 

6. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”. 

7. Formarea continua a conducătorilor auto de la 

BC la D. 

 

Filiala din comuna Vorniceni 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)” 

33 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Străşeni) 

+  

str. Ştefan cel 

Mare 185 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență. 

 

Raionul Ialoveni 
34 SRL „PRODRIVER” 

+  

str. Testemițeanu 

1/2 

Ordinul MEC nr. 1463 din 27.10.2021 Acreditare pe 

5 ani 

- Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1, A2); 

- Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria „B”; 

- Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”; 

- Formarea continuă a conducătorilor auto de la 

„B” la „C1/C”; 

- Formarea continuă a conducătorilor auto de la 

„BC” la „D”; 

- Formarea continuă a conducătorilor auto de la 

„BC1/C” la „C1E/CE”; 

- Formarea continuă a conducătorilor auto de la 

„B” la „A2/A”. 

 

35 S.C. „Autolux” SRL 

+  

str. Chilia 14 Ordinul MECC nr. 917 din 16.07.2021 Acreditare pe 

5 ani 

Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

 

2. SÎT CCA Criuleni 
Raionul Criuleni 

36 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 
+  

str. Viilor, 46 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 



Criuleni) cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la D1, forma de învățământ cu frecvență; 

8. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

9. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență; 

10.Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, 

forma de învățământ cu frecvență. 

 

3. SÎT CCA Bălţi 
Municipiul Bălţi 

 

37 

 

SRL „Tristan Auto” 

+  

 

str. 31 August 47,  

ap.7 

 

Ordinul MECC nr.232 din 05.03.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

 

05.03.2023 

  

- Instruirea inițială A,A1,A2; 

 - Instruirea inițială B(B1); 

 - Instruirea inițială BC(C1); 

 - Formarea continua de la B la A2/A; 

 - Formarea continua de la B la C1/C; 

 - Formarea continua de la A2 la A; 

 - Formarea continua de la BC la D; 

 - Formarea continua de la BC1 la C; 

 - Formarea continua de la A1 la A2/A; 

 - Formarea continua de la BC1/C la C1E/CE. 

 

38 SRL „MARCGHEO AUTO NORD” 

+  

str. Ștefan cel 

Mare și Sfînt 2 

Ordinul MECC nr. 135 din 14.02.2019 

(Acreditare pe 5 ani) 

 

14.02.2024 Formarea inițială B(B1) 

39 SRL „Liberdrive” 

+  

str. Lăutarilor 19 Ordinul MECC nr. 1771 din 29.11.2018 

(autorizare de funcționare provizorie) 

29.11.2023 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A”; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A. 



40 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala Bălţi) 

+  

str. Chişinăului 72 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

Ordinul MECC nr. 1381(A) din 

11.12.2020 

Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență. 

41 SRL „Autonord Servicii” 

+  

str. Ivan Konnev 

16, ap.59 

Ordinul MECC nr. 1323 din 11.12.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

42 SRL „Autoschool” 

+  

str. Ivan Konnev 

30, ap.(of.) 21 

Ordinul MEC nr. 55 din 26.01.2021 Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1, A2); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B” (B1); 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

4. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A; 

5. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A. 

43 Școala Profesională nr. 4 

+  

str. I. Franco 7 Ordinul MECC nr. 498 din 19.05.2021 Acreditare pe 

5 ani 

Programul de formare profesională cu profil 

automobilistic la categoria „B” 

44 SRL „Combinatul de Instruire Auto” din 

Bălți 

+  

str. Pușkin 37 Ordinul MEC nr. 1465 din 27.10.2021 Acreditare pe 

5 ani 

- Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria „B”; 

- Formarea continuă a conducătorilor auto de la 

„B” la „C1/C”; 

- Formarea continuă a conducătorilor auto de la 

„BC” la „D”; 

- Formarea continuă a conducătorilor auto de la 

„BC1/C” la „C1E/CE”. 

 

Ordinul MEC nr. 1464 din 27.10.2021 autorizare de 

funcționare 

Instruirea inițială a conducătorilor auto la 

categoria „A” 



provizorie 

Raionul Glodeni 

45 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Glodeni) 
+  

str-la M.Eminescu 

2 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

- Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

46 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Glodeni) +  

str. Vasile Lupu 40 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1, AM); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” . 

 

Raionul Floreşti 
47 ÎI „ Ion Volcovschii” 

+  

bd. Victoriei, 53b Ordinul MECC nr. 932 din 18.06.2018 

(Acreditare pe 5 ani) 

 

18.06.2023 Formarea inițială B(B1) 

48 Școala Profesională, or. Florești 
+  

Str. Miron Costin, 

34 

Ordinul MEC nr. 1206 din 06.09.2021 Acreditare pe 

5 ani 

Programul de formare profesională cu profil 

automobilistic la categoria „B” 

Raionul Sîngerei 
49 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Sîngerei) 

+  

str. Independenţii 

38 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, 

forma de învățământ cu frecvență. 

50 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Sîngerei) 

+  

str. 

Constructorilor 5 

Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A2); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” ; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 



Raionul Fălești 
51 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Făleşti) 

+  

str. Mateevici 56 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)”  

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)” 

3. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

 

Ordinul MECC nr. 76 din 28.01.2021 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1, A2); 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE. 

Ordinul MECC nr. 53 din 28.01.2021 Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

3. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A. 

Raionul Soroca 
52 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Soroca) 

+  

str. Calea Bălţului 

67 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

Ordinul MECC nr. 1381 din 11.12.2020 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria A(A,A1,A2), forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la A1 la A2/A, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

4. SÎT CCA Soroca 
Raionul Soroca 

53 Asociaţia Obştească Uniunea 

Conducătorilor Auto din raionul Soroca 

„Auto Sor” 

+  

str. Vasile 

Alecsandri, 4 

Ordinul MECC nr.1379 din 11.12.2020  Acreditare pe 

5 ani 

 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență. 

54  SRL „ M&S Grup” 

+  

str. Alexandru cel 

Bun, 5 

Ordinul MECC nr. 1123 din 

13.08.2021 

5 ani 

acreditare 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 



categoria „B (B1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”. 

5. SÎT CCA Cahul 
Raionul Cahul 

55 ÎI “Automotoclub - Reşitco“ 

+  

str. Tolstoi, 12/3 Ordinul MECC nr. 930 din 18.06.2018 

(Acreditare pe 5 ani) 

18.06.2023 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,A1,A2”; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”. 

 

56 Școala profesională nr.2 din or. Cahul 

+  

Str. Ștefan cel 

Mare 125 

Ordinul MECC nr.1765 din 29.11.2018 

(acreditare pentru perioada de 5 ani) 

29.11.2023  - Instruirea inițială B(B1); 

 - Instruirea inițială BC(C1). 

 

57 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala Cahul) 

+  

str. Ştefan cel 

Mare 111 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

 

58 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Cahul) +  

str. 31 August 7 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)”. 

 

 

Raionul Vulcăneşti 
59 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Vulcăneşti) 

+  

str. Plotnicova 2 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 



frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

8. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

 

Raionul Taraclia 
60 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Taraclia) 

+  

str. Ştefan cel 

Mare 9B 

Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” ; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

 

Raionul Cantemir 
61 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Cantemir) 

+  

str. Ştefan Vodă 14 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență. 

 



62 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Cantemir) 

+  

str. Ştefan Vodă 7 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 

 

Acreditare pe 

5 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1, A2); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” ; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la D1; 

7. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE; 

8. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

Ordinul MECC nr. 1385 din 11.12.2020 

 

Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

1. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A, forma de învățământ cu frecvență. 

 

6. SÎT CCA Căuşeni 
Raionul Căuşeni 

63 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Căuşeni) 

+  

str. Tighinei 5 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență. 

 

64 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Căuşeni) 

+  

str. Unirii 10 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1, A2); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” ; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE; 

7. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 



Ordinul MECC nr. 53 din 26.01.2021 Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

 

1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A. 

 

65 SRL „Dombenauto” 

+  

str. Păcii, 31 Ordinul MECC nr. 1377 din 11.12.2020 

 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul MECC  nr. 387 din 14.04.2021 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1, A2), forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

Raionul Ştefan Vodă 
66 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala Ştefan 

Vodă, s. Olăneşti) 

+  

Ştefan Vodă, s. 

Olăneşti 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, 

forma de învățământ cu frecvență; 

8. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

9. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

 

7. SÎT CCA Comrat 
Raionul Comrat 

67 Colegiul Tehnic Agricol  din Svetlîi, UTA 

Găgăuzia +  

s. Svetlîi, str. 

Lenin, 22 

Ordinul MECC nr. 498 din 19.05.2021 5 ani 

acreditare 

 

Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria „B”, forma de 

organizare cu frecvență. 



68 SRL „ALTIONA - AUTO” 

+  

  str-la Nikolai 

Bauman 14 

Ordinul MECC nr. 1687 din 20.12.2019 

(autorizare de funcționare provizorie) 

 

 

20.12.2024 Instruirea inițială B(B1) 

 

 

 

Ordinul MECC nr. 789 din 28.06.2021 5 ani 

acreditare 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria A(A2, A); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la categoria B la C1/C. 

 

69 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Comrat) +  

 str. Lenin 199 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)”  

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la BE. 

 

70 SRL „Şcoala auto Comrat” 

+  

str. Gorikogo 11. Ordinul MECC nr. 295 din 24.03.2021  Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A(AM,A1,A2)”, forma de 

învățământ cu frecvență; 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

 8. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BD1 la D, 

forma de învățământ cu frecvență. 

71 Școala Profesională, mun. Comrat, UTA 

Găgăuzia 
+  

Str. Lenin 204 Ordinul MECC nr. 498 din 19.05.2021 Acreditare pe 

5 ani 

Programul de formare profesională cu profil 

automobilistic la categoria „B” 

 

Raionul Basarabeasca 
72 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Basarabeasca) 
+  

 str. Ceapaev 5 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” ; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A. 



Ordinul MECC nr. 1383 din 11.12.2020 

 

   1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria A(A2,AM), forma de învățământ cu 

frecvență; 

   2. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A, forma de învățământ cu frecvență. 

 

Raionul Ceadîr-Lunga 
73  SC „Kolfilgres” SRL  

+  

str. Lomonosov, 

10A. 

Ordinul MECC nr. 1231 din 21.08.2018 

(autorizare de funcționare provizorie) 

21.08.2023 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A”; 

2.  Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”; 

3.  Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”; 

4.  Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

5.  Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

6.  Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la D1; 

7.  Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D; 

8.  Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la CE; 

9. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

 

74 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Ceadîr-Lunga) 

+  

str. Lomonosov 33 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” ; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

4. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

 

Ordinul MECC nr. 76 din 28.01.2021 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1); 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

3. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A. 

 

75 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Ceadîr-Lunga) 

+  

str. K. Marx 15 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 



4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

Ordinul MECC nr. 1381 din 11.12.2020 

 

1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la A1 la A2/A, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

8. SÎT CCA Edineţ 
Raionul Drochia 

76 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Drochia) 

+  

str. Gudanov 13 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

 

77 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Drochia) 

+  

bd. Independenţei 

47/C 

Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1, A2); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” ; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

 

Ordinul MECC nr. 1383 din 11.12.2020 

 

1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență; 

2. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A, forma de învățământ cu frecvență. 

 



78 SRL „Auto-Cadet 

+  

bd. Independenței 

50 

Ordinul MEC nr. 1618 din 08.12.2021 autorizare 

de 

funcționare 

provizorie 

 

Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria „B”, forma de organizare 

cu frecvență. 

 

 

Raionul Rîşcani 
79 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Rîşcani) 

+  

str. Comarova 4 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență;  

7. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

 

80 SRL „Voiaj-Supciuc-Auto” 

+  

str. Independenţei, 

40/b. 

Ordinul MECC nr. 54 din 26.01.2021 autorizare de 

funcționare 

provizorie 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B” (B1). 

Raionul Edineț 
81 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Edineţ) 

+  

str. Testemiţeanu 4 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

8. Formarea continuă a conducătorilor de 



autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

82 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Cupcini, rnul Edineţ) 

+  

Cupcini, str. 

Renaşterii 1 

Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 

 

Acreditare pe 

5 ani 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” ; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

Ordinul MECC nr. 1383 din 11.12.2020 

 

   1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria A(A2), forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență. 

Ordinul MECC nr. 1385 din 11.12.2020 

 

Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

1. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A, forma de învățământ cu frecvență. 

Ordinul MECC nr. 76 din 28.01.2021 Acreditare 1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D. 

Raionul Briceni 
83 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Lipcani, r-nul Briceni) 

+  

str. Gorkii 52 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu   

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

Ordinul MECC nr. 1381 din 11.12.2020 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria A(A,A1,A2), forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență. 

9. SÎT CCA Ocniţa 
Raionul Ocniţa 

84 SRL „Candidat Auto Service” 
+  

Chişinău, str. 

Frumuşica 6/A, ap. 

Ordinul MECC nr. 1762 din 29.11.2018 

și 

03.01.2024 a) Filiala din s. Hădărăuți, r. Ocnița 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 
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Ordinul MECC nr. 08 din 03.01.2019 

(acreditare pentru perioada de 5 ani) 

 

 

categoria „B (B1)”; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1 la BC; 

5. Formarea conducătorilor auto de la BC la D; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE. 

b) Filiala din or. Ocnița 

7. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A”(AM,A1,A2); 

Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”. 

c) Filiala din or. Briceni 

9. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”. 

85 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Ocnîţa) 

+  

str. Luciafărul 33 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)”;  

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

 

Raionul Dondușeni 

86 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Donduşeni) 

+  

str. Dmitrii 

Cantemir 67A 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la D1, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență. 

87 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Donduşeni) 

+  

str. Serghei Lazo 8 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 



categoria „B(B1)”. 

10. SÎT CCA Hînceşti 
Raionul Hînceşti 

88 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Hînceşti) 

+  

str. Marinescu 17 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A, forma de învățământ cu frecvență; 

8. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

 

89 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Hînceşti) 

+  

str. A. Marinescu 

17A 

Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1, A); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)” ; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

6. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

 

Ordinul MECC nr. 1383 din 11.12.2020 

 

1. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A, forma de învățământ cu frecvență. 

 

Raionul Cimişlia 



90 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Cimişlia) 

+  

str. C. Stere 2 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență. 

91 SRL „Cim Test - Auto” 

+  

str. Sfînta Maria, 1 Ordinul MECC nr. 61 din 26.01.2021

  

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

Raionul Leova 
92 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala Leova) 

+  

str. M. Eminescu 

46 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.202 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență. 

Ordinul MECC nr. 1381 din 11.12.2020 

 

1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la A1 la A2/A, forma de învățământ cu 

frecvență. 

93 SC „Vladalmatix-Auto” SRL   
+  

str. D. Mendeleev 

28 

Ordinul MECC nr. 1761 din 29.11.2018 

(5 ani acreditare) 

29.11.2023    Instruirea inițială A,A2; 

 Instruirea inițială B(B1). 

94 Școala Profesională, or. Leova 
+  

str. Independenței 

60 

Ordinul MECC nr. 498 din 19.05.2021 Acreditare pe 

5 ani 

Programul de formare profesională cu profil 

automobilistic la categoria „B” 

 

11. SÎT CCA Orhei 
Raionul Orhei 

95 SRL „AUTOCENTRU SELECT” 

 + 

str-la I. Inculeț 3/2 

 

 

Licenţa seria A MMII nr. 055866 din 

19.06.2017 

 

18.06.2022 

 

(A1,A2,A,B,C,D și CE) 

Ordinul MECC nr. 1124 din 09.10.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A”, forma de organizare cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 



categoria „B (B1)”, forma de organizare cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de organizare cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de la 

BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu 

frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de la 

BC la D, forma de învățământ cu frecvență. 

 

96 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala Orhei) 

+  

str. Vasile Lupu, 

115 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A,AM,A1,A2”, forma de învățământ 

cu frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență. 

 

97 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Orhei) 

+  

str. Vasile Lupu 80 Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)”;  

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C. 

 

Ordinul MECC nr. 53 din 28.01.2021 Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

1. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

98 SRL „Autotest Celebrity” 

+  

str. Unirii 51 Ordinul MECC nr. 821 din 17.08.2020 

(acreditare pe 5 ani) 

17.08.2025   - Instruirea inițială B(B1); 

  - Instruirea inițială BC(C1); 

  - Formarea continua de la B la C1/C; 

- Formarea continua de la BC1/C la C1E/CE. 

 

Raionul Teleneşti 
99 ÎI „Mihai Efremov”  

+  

str. Ştefan cel 

Mare, 60 

Ordinul MECC nr.766 din 22.05.2018 

(acreditare pe 5 ani) 

 

22.05.2023 Instruirea inițială B(B1) 

 



Raionul Rezina 
100 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Rezina) 

+  

str. Voluntarilor 5 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență. 

Raionul Șoldănești 
101 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Şoldăneşti) 

+  

str. Regiei 3 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență. 

12. SÎT CCA Ungheni 
Raionul Ungheni 

102 Colegiul Agroindustrial din Ungheni 

+  

str. Decebal, 38 Ordinul MECC nr. 498 din 19.05.2021 5 ani 

acreditare 

 

Formarea profesională a conducătorilor de 

autovehicule categoria „B”, forma de 

organizare cu frecvență. 

103 SRL „AAA-Autoprioritar” 
+  

str. M. Eminescu 

65, ap. 37 

Ordinul MECC nr.630 din 22.12.2017 

(acreditare pe 5 ani)  

22.12.2022 Instruirea inițială B(B1) 

104 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Ungheni) 

+  

str. Alexandru cel 

Bun 36 

Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A, forma de învățământ cu frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

6. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

7. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

Ordinul MECC nr. 1381(A) din 

11.12.2020 

Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la A1 la A2/A, forma de învățământ cu 

frecvență. 



105 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Ungheni) 

+  

Ungheni, str. 

Decebal 40 

Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1, A2); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)”;  

3. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC(C1)”; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

5. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C. 

Ordinul MECC nr. 76 din 28.01.2021 1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C. 

106 Școala Profesională, or. Ungheni 
+  

str. Ștefan cel 

Mare 137 

Ordinul MECC nr. 498 din 19.05.2021 Acreditare pe 

5 ani 

Programul de formare profesională cu profil 

automobilistic la categoria „B” 

Raionul Nisporeni 
107 ÎS „Centrul de pregătire a specialiştilor 

pentru Armata Naţională” (filiala 

Nisporeni) 

+  

str. Chişinăului 6 Ordinul MECC nr. 927 din 04.09.2020 

 

Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”, forma de învățământ cu 

frecvență; 

2. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C, forma de învățământ cu frecvență; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC la D, forma de învățământ cu frecvență; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE, forma de învățământ cu 

frecvență; 

5. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, 

forma de învățământ cu frecvență. 

Ordinul MECC nr. 1381 din 11.12.2020 

 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”. 

108 Asociaţia Obştească „Uniunea 

Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova” (filiala Nisporeni) 

+  

str. Suveranităţii 

11 

Ordinul MECC nr. 942 din 08.09.2020 Acreditare pe 

5 ani 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B(B1)”. 

Ordinul MECC nr. 76 din 28.01.2021 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A1, A2). 

Ordinul MECC nr. 53 din 26.01.2021 Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

1. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la A2/A; 

2. Formarea continuă a conducătorilor de 

autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la 

A2/A. 

Raionul Călăraşi 
109 ÎI „Cristina Maxian” 

+  
str. Ştefan cel 

Mare 42a  

Ordinul MECC nr.267 din 13.03.2018 

(acreditare pe 5 ani)  

13.03.2023 Instruirea inițială B(B1) 

110 SRL „Comautovit” 

+  

str. Alexandru cel 

Bun 186 

Ordinul MECC nr. 1024 din 16.08.2019 

(3 ani acreditare condiționată) 

16.08.2022 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”; 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la „B” la „C1/C”. 



111 SRL „GLG PROPERTY” 

+  

Str. Ștefan cel 

Mare 9 

Ordinul MEC nr. 1131 din 13.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul MEC nr. 1138 din 13.08.2021 

5 ani 

acreditare 

 

 

 

 

 

 

 

autorizare 

de 

funcționare 

provizorie 

pentru p. 7 

1. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „A” (A, A1, A2); 

2. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „B (B1)”; 

3. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la C1/C; 

4. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la B la D1; 

5. Formarea continuă a conducătorilor auto de 

la BC1/C la C1E/CE; 

6. Instruirea inițială a conducătorilor auto 

categoria „BC (C1)”. 

7. Formarea continua a 

conducătorilor auto de la BC la D. 

 

 


