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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 
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(4) Psihologul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

(i) să deţină atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, potrivit 
Standardelor de calitate în serviciile psihologice; 
(ii) să îşi desfăşoare activitatea profesională într-o formă independentă de exercitare a 
profesiei, în calitate de titular sau salariat, într-un spaţiu de minimum 20 mp, adecvat 
condiţiilor specifice de evaluare psihologică (mobilat, iluminat, având confort termic şi fonic 
minim necesar, delimitat de alte activităţi, cu mijloace informatice);  
(iii) psihologii salariaţi în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă 
încheiate contracte individuale de muncă, cu extras REGES/REVISAL cu o normă de lucru de 
minimum 20 de ore pe săptămână şi o durată de minimum 60 de minute/examinare; 

(iv) pentru unităţile din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, psihologii 
salariaţi în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă încheiate contracte 
individuale de muncă; 

(v) să utilizeze metode şi tehnici de evaluare psihologică corespunzătoare standardelor de 
calitate specifice; 

(vi) să aibă atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor emis de către 
Colegiul Psihologilor din România; 

(vii) să deţină şi să completeze corespunzător registrul de evidenţă a examinărilor în vederea 
obţinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi 
tramvaie, prevăzut în anexa nr. 6; 

(viii) să întocmească corect şi complet actele profesionale de evaluare psihologică, să 
organizeze evidenţa acestora şi să le păstreze în conformitate cu reglementările în vigoare; 

(ix) să aibă capacitatea informatică să înregistreze şi să raporteze lunar în format electronic 
structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor situaţia evaluărilor efectuate. 
Raportarea avizelor de inaptitudine se efectuează zilnic; 

(x) să transmită, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de expirare, solicitarea de avizare 
anuală structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor; 

(xi) să afişeze la loc vizibil tarifele practicate, programul de lucru şi autorizaţia; 

(xii) să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul în care se 
modifică componenţa structurilor de psihologie şi formelor de exercitare a profesiei de psiholog 
cu drept de liberă practică. 
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