Ordinea introducerii datelor în programul de :
”Raportare online a cursanţilor pregătiţi de şcolile de conducători auto”
1) Se accesează adresa: www.arr.ro sau www.raportarionlinearr.ro/rap_sca/index.php
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2) Gestiune dată şcoală:
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2.1 Introducere Instructori auto/Profesori de legislație rutieră:

•
•
•

•
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Date personale: Se introduce CNP-ul instructorului auto/profesorului de legislație rutieră; Numele și Prenumele;
Atestate: Se apasă butonul adaugă după care se completează tipul atestatului deţinut: Profesor legislaţie/ Instructor auto, seria (APL – pentru profesor
de legislație rutieră sau AIC – pentru instructor auto), data emiterii și valabilitatea acestora;
Drept susţinere ore: Se completează tipul de contract:
- “Contract profesor legislație” – în cazul în care profesorul de legislație este angajat cu contract de muncă;
- “Contract instructor auto” – în cazul în care instructorul auto este angajat cu contract de muncă (pregătirea practică se efectuează pe vehicule
deținute de către școala de conducători auto în proprietate sau în baza unui contract de leasing);
- “PFA tip scoala” – în cazul în care instructorul auto PFA este autorizat ca școală de conducători auto conform prevederilor O.M.T. nr.733/2013;
După completarea datelor se apasă butonul Introducere.
o Pentru a putea vedea raportul de activitate al unui Instructor auto/Profesor de legislaţie rutieră acesta trebuie selectat după care se apasă
butonul Listare, se selectează perioada pentru care se doreşte vizualizarea activităţii şi se apasă butonul În regulă;

o
o
o

Pentru a introduce un nou atestat de pregătire profesională ocazionată de expirarea celui deținut anterior nu se modifică datele de la atestatul
deținut inițial ci se introduce un nou atestat, accesând butonul ”adaugă”;
Dacă a persoană deține ambele atestate, de instructor auto și de profesor de legislație rutieră se introduce ambele atestate utilizând butonul
”adaugă”;
Pentru a schimba condițiile de desfășurare a activității unui instructor auto/profesor de legislație rutieră se bifează căsuța aferentă duratei
contractului inițial, se completează data de finalizare a acestuia, se apăsa butonul ”adaugă” și se introduc noile condiții de desfășurare a
activității.

Atenție:
Toate actualizările pe care şcolile de conducători auto le efectuează în Registrul Naţional al Cursanţilor (Ex: angajarea unui nou instructor auto,
modificarea numărului de ore cu care un instructor auto este angajat, etc.) trebuie să fie verificate în prealabil de către Agenţiile ARR Teritoriale. În
consecință aceste actualizări se comunică Agențiilor ARR Teritoriale prin documente justificative și în cazul în care acestea îndeplinesc prevederile legale
se efectuează modificările aferente în Registrul Național al Cursanților.

4

2.2 Introducere sală de pregătire teoretică:

•
•
•
•

•

Se introduce numele pentru sala de pregătire teoretică: Sala pregătire;
Se introduce capacitatea sălii : Capacitate cursanţi (se introduce capacitatea menționată pe autorizația de funcționare);
Se alege tipul sălii: Sala de legislaţie rutieră/ Cabinet de cunoaştere a autovehiculului ;
La Tip utilizare se selectează una din cele 3 variante, urmând a se complete, după caz, câmpurile aferente deținerii spațiului în baza unui contract de
închiriere sau de comodat (sălile de pregătire teoretică pot fi deținute prin contract de comodat doar dacă acestea sunt în proprietatea asociatului unic
sau a unuia dintre asociații școlii de conducători auto);
În cazul în care școala de conducători auto deține mai multe săli de pregătire teoretică, fapt specificat pe verso-ul autorizație de funcționare, acestea se
pot introduce folosind butonul “Inițializare”.

2.3 Vehicule/Remorci:
În această secţiune dumneavoastră puteţi doar vizualiza parcul de vehicule preluat din baza de date Autorității Rutiere Române – A.R.R.
Parcul de vehicule poate fi modificat doar după ce școala de conducători auto depune toate documentele prevăzute de legislația în vigoare la Agenția A.R.R.
Tot în cadrul acestei secțiuni pot fi vizualizate și vehiculele deținute de instructori auto autorizați care au încheiat contract de colaborare cu școala de
conducători auto.
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3. Programări teoretice:
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3.1 Grupe pregătire:
•

Denumire grupă: alegeţi un nume (de preferabil numele grupei să reflecte categoria de pregătire);

•

Sala pregătire: trebuie trecută sala înregistrată la punctual 2.2 (se poate selecta şi prin apăsarea butonului
); dacă grupa de pregătire este
formată pentru una din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE se selectează sala de legislație rutieră iar dacă grupa de pregătire este formată pentru una
din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tv, Tb se selectează cabinetul de cunoaștere a autovehiculului;

•
•
•

Profesor legislaţie : se introduce unul dintre profesorii de legislație rutieră înregistraţi la punctul 2.1 (se poate selecta şi prin apăsarea butonului
);
Categoria pregătită: se selectează tipul de categorie pentru care se doreşte să se efectueze cursul;
Perioada pregătire: se introduce data în care începe pregătirea teoretică şi data la care aceasta se va termina (data finalizării pregătirii teoretice nu
poate fi mai mică decât minimul zilelor necesare efectuării acestei pregătiri);
Ore pregătire: se selectează intervalul orar în care o să se desfăşoare pregătirea teoretică (intervalul orar poate fi mai mare decât cel necesar efectuării
pregătirii teoretice);
La final se apasă butonul Introducere;
Modificare: acest buton permite schimbarea datelor unei grupe inițiate anterior;
Atenție: Profesorul de legislație rutieră poate fi modificat astfel:
- Dacă grupa nu a început pregătirea, prin introducerea unui alt profesor de legislație rutieră ;
- Dacă grupa a început pregătirea, prin selectarea fiecărei ore de pregătire rămase din modulul “programare orar grupe” pentru fiecare

•
•
•

7

•
•
•
•
•

Arhivare : butonul arhivare vă permite să arhivați o grupă, dacă toți cursanții înscriși în aceasta au finalizat pregătirea (grupa arhivată va dispărea din
lista dumneavoastră curentă de pregătire și va apărea în modulul “grupe pregătire arhivate”. Orarul acestora se poate vizualiza ]n “orar grupe arhivate”);
Grupe pregătire arhivate: acest buton vă permite să vizualizați grupele de pregătire finalizate și arhivate;
Orar grupe arhivate: acest buton vă permite să vizualizați orarul grupelor care au fost finalizate și arhivate;
Listare : acest buton vă permite să vizualizați cursanții înscriși în respectiva grupă și să listați grupa respectivă (vă recomandăm ca înainte de a apăsa
butonul Arhivare să listați componența grupei);
Finalizare grupă : acest buton poate fi folosit în momentul în care într-o grupă nu mai sunt cursanți care efectuează pregătirea teoretică. Prin apăsarea
acestui buton orarul creat pentru grupa respectivă va fi șters, iar sala va fi din nou disponibila pentru a crea o altă grupă.
Atenție: 1. O grupă care nu are nici un cursant introdus, poate fi arhivată prin accesarea butoanelor „finalizare grupă” și „arhivare”, în această ordine;
2. Prin apăsarea butonului ”finalizare grupă” acțiunea este ireversibilă.

3.2 Programare orar grupe:

•
•
•
•
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Denumire grupă: se selectează grupa formată la punctul 3.1 (se poate selecta şi prin apăsarea butonului
);
După selectarea grupei se completează orele de pregătire teoretică evidențiate prin selectarea modulelor de pregătire teoretică prin culori distincte
(vezi exemplu de mai jos);
Pentru suprapunerea grupelor cu legislaţia comună (ex. A/B) , se creează două grupe cu acelaşi orar şi acelaşi profesor, grupe care trebuie să se
suprapună într-o sală de curs disponibilă. Cursanţii înscrişi în grupa pentru categoria A trebuie să fie diferiţi de cei înscrişi pentru categoria B.
La final se apasă butonul Salvează

Atenție : Orarul modulului ”Prim ajutor ” nu poate fi suprapus cu intervalul orar în care se desfășoară celelalte module de pregătire teoretică,
putându-se suprapune doar ore de prim ajutor din grupe diferite.

Ex: Intervalul orar în care se desfășoară orele de prim ajutor de la grupa aferentă categoriei A se poate suprapune cu intervalul orar în
care se desfășoară orele de prim ajutor aferent categoriei B.
• În situația în care școala de conducători auto dorește modificarea orarului unei grupe de pregătire care este în curs de desfășurare a
pregătirii, acest lucru se poate realiza prin ștergerea orelor respective utilizând comanda “ștergere o oră programată” și alegerea
noului interval orar în care se dorește efectuarea respectivei pregătiri, cu următoarele observații:
- reprogramarea orei se poate realiza doar în situația în care în noul interval orar selectat profesorul de legislație și sala de pregătire
teoretică nu este ocupat/ocupată;
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- reprogramarea orei nu se poate realiza pentru ziua în curs;
Exemplu:
Pasul 1: Suntem în data de 11.04.2016 și avem următoarea grupă la care este stabilit orarul și care a început pregătirea

Pasul 2: În ziua curentă (11.04.2016) nu se pot efectua modificări ale orarului, modificările urmând a se efectua pentru următoarele zile.
Astfel, vrem ca ora de legislație rutieră din data de 12.04.2016 (culoare roșie) din intervalul orar 15:00 – 16:00 să o mutăm în data de
13.04.2016 în intervalul orar 20:00 – 21:00.
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Pasul 3: După accesarea comenzii “ștergere o ora programata” si selectarea orei pe care dorim sa o ștergem, rămâne o oră de legislație rutieră
de programat și 13 ore programate.
Accesăm cu ajutorul mous-lui pregătirea teoretica la care programarea nu este completă (în acest caz legislația rutieră) și apoi marcăm
intervalul orar unde vrem sa fie reprogramată.

Pasul 4: Se accesează butonul salvează (până la momentul la care toate orele de pregătire teoretică minim necesare nu sunt programate acest
buton este inactiv). Doar după ce apare mesajul de mai jos, modificarea este salvată.
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4. Cursanţi:
4.1 Date cursanţi:

•
•

12

Date personale: se introduc datele cursantului;
Categorii deţinute: în cazul în care cursantul deţine una sau mai multe categorii se apasă butonul Modifică şi se bifează categoriile deţinute de
acesta, după care se introduce data când au fost obţinute urmând a se apasă butonul In regula;

•
•
•

•
•
•

Contract şcolarizare: se trec datele solicitate;
Perioada de şcolarizare: nu poate fi mai mică decât perioada minimă obligatorie grupei
respective;
Doar pregătire practică: se bifează în cazul în care cursantul doreşte să efectueze doar cursul
de pregătire practică de minim 7h pentru ansambluri de vehicule formate dintr-un vehicul
categoria B si o remorcă a cărei MTA > 750 kg; Ansamblul are MTA cuprins între 3500 kg -4250 kg;
Perfecționare profesională: se bifează în cazul în care o persoană dorește să efectueze ore de pregătire practică cu instructori ai școlii de
conducători auto pe vehicule deținute de școala de conducători auto, pentru categoriile pentru care deține permis de conducere;
Reobținere permis anulat: se bifează în cazul în care un cursant dorește să efectueze pregătire practică înainte de examenul susținut pentru
redobândirea permisului;

•

Grupa de şcolarizare teoretică: Se selectează prin apăsarea butonului
grupa în care se doreşte înscrierea cursantului; un cursant poate fi
înscris într-o grupă până în ziua anterioară începerii pregătirii teoretice a acelei grupe;
Atenție: Un cursant trebuie introdus în grupa creată inițial pentru categoria pentru care solicită pregătire; dacă un cursant solicită pregătire pentru
mai multe categorii, după selectarea primei grupe aferente acelei categorii, prin butonul adăugare grupă sunt introduse cronologic, celelalte
categorii de pregătire solicitate;
Pregătirea practică: se introduce CNP-ul instructorului auto cu care cursantul va efectua, în principiu, pregătirea practică; instructorul auto poate fi

•

selectat și prin apăsarea butonului
;
Vehicul pregătire : se selectează din listă vehiculul cu care cursantul va face, în principiu, pregătirea practică; vehiculul poate fi selectat și prin

•

apăsarea butonului
;
Ore pregătire: se introduce numărul minim legal de ore de pregătire; aplicația selectează automat numărul minim de ore de pregătire practică
obligatorie, școala de conducători auto având posibilitatea să introducă un număr mai mare de ore de pregătire;

4.1.1. Preluarea unui cursant transferat sau care are pregătirea practică finalizată
- Din modulul cursanți – date cursanți se accesează butonul preluare cursant
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- Se introduce CNP- ul cursantului și numărul unic, moment în care se activează butonul pasul următor;

- După accesarea butonului pasul următor, apare următoarea fereastră, în care este specificat numele cursantului și în care se introduce
numărul, data și tariful contractului de școlarizare (contractul de școlarizare poate fi pentru ore suplimentare sau pentru preluarea unui cursant
transferat)
Atenție: Data de început aferentă perioadei de școlarizare nu poate fi modificată (este pe fundal galben Ex: 08.06.2015). Data de sfârșit se poate
modifica, aceasta dată trebuind să fie ulterioară datei contractului de școlarizare;
În cazul prezentat spre exemplu nu va putea fi preluat un cursant la care apare data de sfârșit 07.09.2014;

- După accesarea butonului pasul următor, apare următoarea fereastră:
a) În cazul preluării unui cursant transferat, apare stadiul în care acel cursant se află la momentul la care școala de unde se transferă a accesat
butonul de transfer cursant; în funcție de stadiul acelei pregătiri se introduce cursantul într-o grupă de pregătire din categoria în care cursantul
14

efectuează pregătirea (dacă mai are ore de pregătire teoretică de efectuat) sau i se alocă doar un instructor auto și un vehicul (ansamblu de
vehicule) (dacă mai are ore de pregătire practică de efectuat);
b) În cazul preluării unui cursant cu pregătirea finalizată apar precizări prin care se menționează că acel cursant are pregătirea teoretică și
practică finalizată, urmând a se accesa direct butonul preluare cursant. Butonul se va accesa o singură dată, preluarea cursantului realizându-se
efectiv la apariția mesajului preluare realizată cu succes.

- cursantul este preluat în sistemul de pregătire al școlii de conducători auto
Pentru a se introduce ore de pregătire suplimentară, din modulul gestiune pregătire cursanți se accesează butonul ore suplimentare.
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- Dacă cursantul respectiv solicită efectuarea doar a minim 6 ore de pregătire practică în vederea unei noi programări la examenul aferent
obținerii permisului de conducere se alege doar instructorul cu care dorește efectuarea acestei pregătiri, vehiculul (ansamblul de vehicule), se
alege forma de contract de școlarizare dorit și se introduce numărul de ore de pregătire practică.

- după introducerea acestor date, se activează butonul în regulă, buton care va fi accesat.
- pentru confirmarea orelor de pregătire practică vezi cap 5 Prezențe cursanți din prezentul manual.
- școala de conducători auto poate lista adeverința de ore suplimentare din modulul gestionare pregătire cursanți.
- Butonul aferent listării acestei adeverințe apare doar la momentul în care sunt efectuate numărul de ore practice cerute (în cazul de mai jos,
cursantul a solicitat 2 ore de pregătire suplimentară)
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Atenție:
§ Preluare cursant: se accesează în momentul în care un cursant se transferă la școala dumneavoastră de conducători auto sau când cursantul
este reintrodus în sistemul de pregătire după ce, pentru acesta a fost accesat butonul finalizare pregătire; în cazul în care cursantul se
transferă este necesar să prezinte Fişa de transfer (fișă de transfer în care trebuie să se regăsească Codul unic al cursantului) eliberată de
şcoala de conducători auto de la care se transferă.
o Se mai accesează și în momentul în care un cursant care a finalizat pregătirea (în cadrul unei școli de conducători auto) solicită
efectuarea de ore suplimentare.
- dacă un cursant a solicitat doar pregătire pentru o categorie, pregătire pe care a finalizat-o, poate fi preluat pentru ore suplimentare
de oricare școală de conducători auto;
- dacă un cursant a solicitat pregătirea pentru mai multe categorii, a finalizat una din ele iar cealaltă încă se află în procesul de
desfășurare, poate fi preluat, în vederea efectuării de ore suplimentare, doar de către școala de conducători în care a efectuat pregătirea de bază
pentru această categorie.
Reintroducerea cursantului în sistemul de pregătire, în vederea efectuării orelor suplimentare, se realizează în acest caz doar prin
accesarea butonului „anulare pregătire finalizată”, din modulul „gestionare pregătire cursanți”

§
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În situația în care toate datele introduse anterior sunt corecte se va activa butonul Introducere pe care trebuie să îl apăsaţi pentru salvarea
acestora.

4.1.2. Întreruperea pregătirii teoretice și reactivarea acesteia pentru un cursant
În modulul “cursanți – date cursanți” (jos, în partea dreaptă a paginii), există butoanele întrerupere pregătire teoretică și reactivare pregătire.
Pentru un cursant care are pregătirea teoretică finalizată, ambele butoane sunt inactive.

Pentru un cursant care este în procesul de efectuare a pregătirii teoretice, este activ doar butonul întrerupere pregătire teoretică.

-

-
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Activitatea de pregătire teoretică a unui cursant se poate întrerupe prin accesarea butonului întrerupere pregătire teoretică;
Întreruperea pregătirii teoretice a unui cursant nu afectează pregătirea teoretică a celorlalți cursanți înscriși în grupa din care făcea
parte cursantul respectiv;
Dacă un cursant este înscris la mai multe categorii, pregătirea teoretica se întrerupe pentru toate categoriile la care acesta mai este
înscris;
Întreruperea pregătirii teoretice nu afectează pregătirea practică (în cazul în care cursantul este la mai multe categorii pentru care
efectuează pregătirea simultan);
Reactivarea pregătirii unui cursant se poate efectua doar la școala de conducători auto la care cursantul a întrerupt această pregătire;
Reactivarea pregătirii teoretice se poate efectua doar dacă există o grupă din categoria respectivă inițiată în Registrul Național al
Cursanților, pentru care este stabilit orarul și care mai are de efectuat orele rămase neefectuate de către cursantul în cauză;
Reactivarea unui cursant nu se poate efectua într-o grupă la care, prin adăugarea acestuia, se depășește capacitatea sălii de pregătire
teoretică;
Reactivarea unui cursant care a fost înscris la mai multe categorii se poate efectua doar dacă există în cadrul aceleiași școli de
conducători auto grupe de pregătire inițiate, la care este stabilit orarul și la care nu se suprapune pregătirea din mai multe grupe (sunt
respectate principiile înscrierii unui cursant pentru a efectua pregătire simultan, la mai multe categorii);
Întreruperea pregătirii teoretice este evidențiată în modulul gestionare pregătire cursanți prin culoare roșie.

4.2 Date cursanţi înainte de 30.06.2014:
§
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În această secțiune trebuie înscrişi toţi cursanţii care au semnat contract cu dumneavoastră înainte de 01.07.2014. Pentru aceşti cursanţi nu trebuie
făcută nici un fel de programare.

4.3 Gestionare pregătire cursanţi:

§
§
§
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Adaugă categorie: cursantul poate să se înscrie la o altă categorie; Pentru a putea adăuga o categorie în plus cursantului trebuie să fie introdus într-o
grupă formată anterior pentru acea categorie dar care nu a început pregătirea teoretică mai devreme de data înscrierii;
Dacă pentru un cursant a fost adăugată o categorie se poate ca acesta să renunțe la efectuarea acesteia prin accesarea butonului Renunțare la pregătire
pentru această categorie (acest buton poate fi selectat în ordinea inversă adăugării unei categorii pentru un cursant)
Renunţare la pregătire: prin apăsarea acestui buton se şterge tot istoricul cursantului şi nu se mai poate recupera.

4.4 Rapoarte cursant:

•
•

•

•

Rapoarte cursant: se selectează cursantul prin introducerea CNP, a codului unic sau prin apăsarea butonului
după care se afişează raportul
cursantului care se poate tipări.
Rapoarte pregătire finalizată: în această rubrică apar cursanții care au fost înscriși la școala de conducători auto și pentru care a fost finalizată
pregătirea (a fost accesat butonul ”Finalizare pregătire”).
- Butoanele cu calificativele obținute în cadrul testelor efectuate în cadrul școlii de conducători auto precum și datele acestor teste apar după
efectuarea numărului minim de ore de pregătire;
- Dacă un cursant a susținut mai multe teste de evaluare în cadrul școlii de conducători auto, acestea pot fi introduce prin accesarea butonului
“adaugă”
- Se salvează datele introduse prin accesarea butonului “salvare”;
- După salvarea datelor se accesează butonul “finalizare pregătire”, cursanții regăsindu-se apoi in modulul „Rapoarte pregătire finalizată”;
Rapoarte pregătire renunțată: în această rubrică apar cursanții care au fost înscriși la școala de conducători auto și pentru care au renunțat la pregătire
(a fost accesat butonul ”Renunțare la pregătire” )
– deoarece această acțiune este ireversibilă, aplicația atenționează școlile de conducători auto dacă sunt sigure de implicațiile aduse prin apăsarea
acestuia; reluarea pregătirii cursantului pentru care a fost accesat acest buton, în cadrul oricărei școli de conducători auto, se poate efectua doar prin
reluarea întregului proces de înscriere respectiv pregătire
Rapoarte pregătire terminată:

Atenție:
Școlile de conducători auto nu trebuie să confunde butonul de renunțare la pregătire cu cel aferent transferului unui cursant
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5. Prezenţe cursanţi:

•

Se selectează cursantul prin introducerea CNP, a codului unic sau prin apăsarea butonului

.

5.1 Introducere prezenţe cursanţi:
• Data şedinţă : Luni - Vineri prezenţele se pot introduce până a doua zi la ora 14:00;
Vineri - Duminică prezenţele se pot introduce până Luni la ora 18:00. Prezenţele se introduc obligatoriu în ordinea cronologică a
efectuării lor.
• Oră şedinţă : se trece ora la care începe şedinţa;
• Număr ore: se selectează câte ore a făcut cursantul 2h / 1h;
• CNP instructor auto: în aceasta rubrică apare instructorul auto pe care l-aţi introdus la punctul 4.1. În cazul în care cursantul efectuează pregătirea
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•
•

practică cu un alt instructor auto acesta poate fi înlocuit prin apăsarea butonului
şi selectarea unui alt instructor auto.
Nume/Prenume : aceste date se importă automat, școala de conducători auto trebuie doar să se asigure că sunt corecte;
Vehicul: apare numărul de înmatriculare al vehiculului care a fost repartizat cursantului la punctul 4.1 . În cazul în care cursantul efectuează pregătirea

•
•
•

practică cu un alt vehicul acesta poate fi înlocuit prin apăsarea butonului
şi selectarea unui alt vehicul.
Kilometri parcurşi: se trec numărul de km efectuaţi pe parcursul şedinţei respective.
În final pentru salvarea datelor introduse se apasă butonul Salvare .
În cazul în care după apăsarea butonului Salvare apare următoarea eroare:

•

Vă rugăm să reselectaţi vehiculul prin apăsarea butonului

•

După care apăsaţi din nou butonul Salvare.

:

Atenție: - orele de pregătire practică sunt salvate doar după apariția pe monitor a mesajului “salvare efectuată”; dacă mesajul “salvare efectuată” nu
apare în timp util evitați introducerea de mai multe ori a acelei prezențe deoarece există riscul ca aplicația să vă solicite introducerea din nou a
datelor de identificare ale școlii (user și parolă)
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5.2 Anulare prezenţe cursanţi:

•
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Prin apăsarea butonului Anulare prezenţă se poate anula ultima prezenţă introdusă (doar o oră); pentru a se anula o ședință de pregătire în care au
fost efectuate 2 ore practice, este necesară repetarea acțiunii efectuate anterior.

6. Finalizare pregătire
- Din modulul gestionare pregătire cursanți se pot introduce evaluările, teoretice și practice, efectuate în cadrul școlii de conducători auto, precum și
datele efectuării acestora;

-

Prin accesarea butonului adaugă apar câmpurile de mai jos:

-

Datele introduse se salvează prin accesarea butonului salvare;
Prin accesarea butonului finalizare pregătire, cursantul este scos din sistemul de pregătire al școlii și poate fi regăsit în modulul cursanți – rapoarte
pregătire finalizată;
Un cursant poate fi vizualizat la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor începând cu a doua zi de la apăsarea butonului
finalizare pregătire; Doar cursanții care se regăsesc în modulul cursanți cu pregătirea finalizată pot susține examenul aferent obținerii permisului de
conducere;
Dacă pentru un cursant a fost finalizată pregătirea pentru o categorie, adăugarea unei noi categorii se realizează prin înscrierea acestuia în sistemul
de pregătire, Registrul Național al Cursanților alocând un alt cod unic (înscrierea se realizează din modulul cursanți – date cursanți)
Pentru a putea fi reintrodus în sistemul de pregătire în vederea efectuării de ore suplimentare, vezi cap 4.1.1.

-

-
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