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NORME din 14 februarie 2019 
privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în 
vederea obţinerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, în 
cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, 
tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancţiunilor 
administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul 
constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, precum 
şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiei în vederea realizării evaluării psihologice 
specifice obţinerii permisului de conducere auto şi vizarea anuală a acesteia 

EMITENT    Ministerul Transporturilor  

Publicat în Monitorul Oficial nr 222 din data 21-03-2019  
Data intrării în vigoare 21-03-2019 

Articolul 7 
(1) În vederea autorizării, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) înregistrează la structura 

medicală din cadrul Ministerului Transporturilor o cerere de autorizare însoţită de documente 
doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor necesare, care constituie dosarul de autorizare. 
(2) Dosarul de autorizare trebuie să conţină următoarele documente doveditoare: 
a) cerere de autorizare, prevăzută în anexa nr. 2; 
b) dovada plăţii tarifului de autorizare; 

c) dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (4), după cum urmează: 

1. în cazul titularului: 

– atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor în copie semnată pentru 
conformitate cu originalul; 

– actul constitutiv al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în copie semnată pentru 

conformitate cu originalul; 
– copia certificatului unic de înregistrare emis de registrul comerţului, însoţit de anexă, în 
copie semnată pentru conformitate cu originalul; 

– dovada dreptului de folosinţă privind îndeplinirea condiţiilor de spaţiu, copie certificată 
„Conform cu originalul“; 

– dovada deţinerii în proprietate a aparaturii şi instrumentelor necesare efectuării evaluării 
psihologice, care să indeplinească standardele de calitate în domeniu; 

2. în cazul psihologului salariat: 

– atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor în copie semnată pentru 

conformitate cu originalul; 
– contractul individual de muncă, însoţit de un raport per salariat din Registrul general de 

evidenţă a salariaţilor şi de confirmarea de transmitere Revisal, în copie semnată de 
angajatorul prevăzut la art. 1 alin. (2) pentru conformitate cu originalul;  

– dovada dreptului de folosinţă privind îndeplinirea condiţiilor de spaţiu, copie certificată 
„Conform cu originalul“; 

– dovada deţinerii în proprietate a aparaturii şi instrumentelor necesare efectuării evaluării 

psihologice, care să îndeplinească standardele de calitate în domeniu; 

d) programul de lucru săptămânal al psihologului cu drept de liberă practică. 
(3) Dosarul pentru avizare trebuie să conţină: 
a) solicitare-tip pentru avizare, prevăzută în anexa nr. 3; 
b) raport de activitate pentru anul precedent;  
c) copia filei din registrul prevăzut art. 8 alin. (4) pct. (vii), care să cuprindă ultimele trei luni de 

intrări/înregistrări; 

d) declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor iniţiale la autorizare; 

e) dovada plăţii tarifului de avizare. 
(4) Dosarul pentru avizare se transmite structurii medicale din cadrul Ministerului 
Transporturilor cu minimum 30 de zile înainte de expirare, conform datei de eliberare a 
autorizaţiei. 
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(5) În cazul schimbării sediului profesional/punctului de lucru autorizat, solicitantul este obligat 
să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor, în termen de maximum 3 
zile. După notificare, solicitantul va depune la structura medicală din cadrul Ministerului 
Transporturilor un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la alin. (2). Solicitarea 

va respecta procedura de autorizare. 
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