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ORDIN
TIPI,IKA3

Chiqin[u *,4!4

Cu privire la modificarea gi completarea Instrucfiunilor
privind procedura de examinare qi documentare cu
permis de conducere, aprobate prin Ordinul MTIC nr.92
din 23 septembrie 2013

in temeiul pct.25 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere,
otganrzarea qi desfiqurarea examenului pentru oblinerea permisului de
conducere gi condiliile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotdrirea
Guvernului nr.I452 din 24.12.2007, precum gi pentru asigurarea cahtd\ri,
plenitudinii gi obiectivitSlii procesului de examinare in vederea oblinerii
permisului de conducere,

ORDON:

1. Instrucliunile privind procedura de examinare qi documentare cu permis
de conducere, aprobate prin Ordinul MTIC nr.92 din 23 septembrie 2013 cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, se modificd qi se completeazd,, dupd cum
urmeazd":

1) punctul 30 va avea unndtorul
,,3O.Proba practicd a examenului

din permisul de conducere solicitate,
traseu, dupd cum urmeaz6:

a) pentru categorralsubcategoriile ,A.1, A2, A qi 81 proba practtcd se
desfdgoarb in poligon.

Pentru subcategoria 81 condiliile de examinare la proba practicd sunt
identice condiliilor de examinare in poligon pentru categoria B.

b) pentru categoriile B qi BE proba practicd se desf6qoard obligatoriu in
poligon qi in traseu.

La evaluarea tn poligon a probei practice a examenului, examinatorul se
afld tn ofard autovehiculului de examinere, tn loc comod pentru supravegherea
tndeplinirii de cdtre candidat a exerciliilor de conducere respectiye, c'u exceplia
tndeplinirii de cdtre candidat a exerciliului de deplasare tn pantd la categoriile
B Si BE, la evaluarea cdruia, reieqind din mdsurile de siguranld, examinatorul
se afld in autovehiculul de examinare.

cuprins:
in dependenld de categoriile/subcategoriile
se desfdqoardin condilii de poligon gi/sau



c) pentru categoriile/subcategoriile Cl, C1E, C, CE, Dl, DlE qi D proba
practicd se desfrqoard in traseu, cu exercitarea obligatorie a manevrelor speciale
de conducere, specifice examindrii in poligon pentru aceste
categorii/subcategorii, conform Chestionarului pentru proba practicd a
examenului de oblinere a permisului de conducere, compartimentul probei
practice la categoriile/subcategoriile nominalizate (anexa nr.2 la prezentele
Instrucliuni).

2) Alineatul2 al punctului 33 sintagma ,,subprobei practice in poligon" se
substituie cu urm6torul text ,,probei practice ?n poligon sau probei practice in
traseu potrivit condiliilor stabilite in punctul 30 litera c) din prezentele
Instrucfiuni".

3) Alineatul2 al punctului 37 va avea unndtorul cuprins:
,,Timpul recomandat pentru petrecerea probei practice in poligon

constituie 5-10 minute gi pentru proba practicd in traseu - 15-20 minute, iar in
cazul cind proba practicd. se desfbgoard doar in traseu, potrivit condiliilor
stabilite in punctul 30 litera c) din prezentele Instrucliuni, constituie 25-30
minute.".

4) Chestionarul pentru proba practicd a examenului de oblinere a
permisului de conducere, prevdzut la anexa nr.2, se modificd gi se expune in
redaclie noud, conform anexei laprezentul ordin.

2. Prczenful ordin intrd in vigoare in termen de 15 zile de la data semndrii
lui.

3. Controlul asupra executdrii prezentului ordin se pune in sarcina
dlui Vitalie Tarlev, viceministru al tehnologiei informaliei qi comunicaliilor.

Ministru



Anexd la Ordinul MTIC
;ti}L" n; r'd r,I-,[
An-exa rir. 2
la Instrucliunile privind procedura de exqminare

Si documentare cu permis de conducere

CHESTIONAR
pentru proba practicA a examenului de ob{inere a permisului

de conducere pentru categoria/subcategoria

Data nagterii
nume le, p r e nume le candidatului

Cod personal (IDNP) Zi examen
s emndtura candi da tulu i

SE UTILIZEAZA LA PROBA PRACTICA LA SUBCATEGORIILE/CATEGORIA A1. A2 Si A

Proba practici (in condi{ii de poligon)

Greqeli qi incilclri

()g)
()N

:.()

Puncte de penalizare acumulate

Incercarea
I

Incercarea
2

lncercarea
3

Data

L. Pregitirea pentru deplasare, deplasarea rectilinie pe itinerar
pi cu viraje, la diverse viteze (de la micd la mare gi invers):
' nu a imbrdcat casca de protec{ie 2l
- la pornire vehiculul este zmuncit o

la executarea manevre s-a oprit motorul o

- la executarea manevre s-a atins cu piciorul de pdmint 2l
la executarea manevre s-a atins de obstacolul improvizat 2l

2. Executarea viririlor de razd micI, dreaptao stinga gi de

intoarcere (pe sector de deplasare in slalom):
- la executarea manevrei s-a oorit motorul o

- la executarea manevrei a deodsit limitele de incadrare 21

- la executarea manevrei s-a atins cu piciorul de pdmint 2l

3. Oprirea in locul indicat:
- a depiqit linia,,STOP" 21

nu a putut deconecta treapta de vitez6 21

4. Alte incilciri cu un caracter neinsemnat: 3

5. Pierderea controlului asupra
examenatorului pentru evitarea

vehiculului qi interven{ia
situa{iei de pericol:

21

TOTAL PUNCT]] DE PENALIZARE PROBA PRACTICA:
iNcrn
CAREA

DATA
CALIFICATIVAL

admis/respins
SEMNATARA EXAMINATORILOR

I

3

Men{iuni (inclusiv N/I a vehiculului utilizat):



(recto)

SE UTILIZEAZA LA PROBA PRACTICA LA CATEGORIILE B SI BE

(in condi{ii de poligon)

Grepeli qi incilciri
oP
C)N
O?

0iA

Punctele de penalizare acumulate

Incercarea
I

incercarea
2

incercarea
3

Data

1. Oprirea qi pornirea in pantl:
- la pornire vehiculul este zmuncit 3

- la pornire vehiculul se deplaseazd inapoi mai mult de 20 cm o

2.Intoarcerea pe un sector cu suprafati limitati:
la executarea manevrei a depdqit limitele de incadrare 6

- manevra a fost executat[ in douf, si mai multe faze 6

3. Mersul inapoi:
- la executarea manevrei a deodsit limitele de incadrare 6

- manevra a fost executatd in dou[ si mai multe faze 6

4. Neeliberarea frinei de stafionare la executarea manevrelor: 3

5. La executarea manevrelor s-a oprit motorul: 6

6. Pierderea controlului asupra vehiculului qi interventia
examenatorului pentru evitarea situa{iei de pericol:

21

TOTAL PUNCTE DE PENALIZARE NPOLIGON:
iNcrn
CAREA

DATA
Punctele

acumulate
S E MN/TTURA EXAMINATO RI LOR

1

3

Men{iuni (inclusiv N/I a vehiculului utilizat):



Verso

(In condifii de traseu)

Greqeli qi incllcflri
Punctele de penalizare acumulate

1. Pregltirea pentru drum:
- nereglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare

necuplarea centurii de siguranld

- nepunerea in func{iune a luminii in faruri

- neeliberarea frAnei de statrionare

2. Manevrarea $i pozi{ia vehiculului in timpul mersului:
- nesincronizarea comenzilor (folosirea incorectd a treptelor de vitezd, etc)

- nemen{inerea direcliei de circulatie

- folosirea incorect[ a drumului cu, sau frri marcaie

3. Schimbarea direcfiei de mers qi efectuarea virajelor:
- neasigurarea la schimbarea direcliei de mers

- executarea neregulamentard a virajelor
- nesemnalizarea direc{iei de mers

- semnalizarea inlirziald, a directiei de mers

4. Circulafia in intersectii:
- neincadrarea corespunz[toare in rapoft cu direclia de deplasare

- efectuarea unor manevre interzise (oprire, stalionare, mers inapoi, etc.)

- neasigurarea la intrarea in intersec{ii

- nerespectarea regulelor de executare a dep6qirii ori efectuarea acesteia in locuri

$i situatii interzise

6. Prioritatea:
- neacordarea priorit[lii vehiculelor gi pietonilor care au acest drept

- tendin{e repetate de a ceda trecerea vehiculelor gi pietonilor cind nu au prioritate

7. Respectarea sennnificafiei semnalelor mijloacelor de semnalizare:
- nerespectarea semnificaliei indicatoarelor gi marcajelor

- nerespectarea semnificaliei culorii rogii a semaforulur

- nerespectarea semnificaJiei semaforului cu lumina galbend intermitentd

- nerespectarea semnificaliei culorii galbene a semaforului

- nerespectarea restric{iilor de vrtezd

- conducerea cu vitezd redusd in mod neiustificat

9. Conducerea pe timp nefavorabil:
- neindeminareain conducere in condilii de ploaie, zlpadS, polei

- deplasarea cu vitezd neadecvatd condiliilor meteorologice qi de drum

10. Nerespectarea normelor privind trecerea la nivel cu cale feratl:
11. Incapacitate la executarea unor manevre pe traseu:

parcarea cu la!a, sau lateral

- intoarcerea pe o stradd cu una sau mai multe benzi de circula{ie

12.La executarea manevrelor s-a oprit motorul:
13. Alte incdlciri cu un caracter neinsemnat:.

14. Intervenfia examenatorului pentru evitarea pericolului in trafic:
TOTAL PUNCTE DE PENALIZARE IN TRASEU:

TOTAL PUNCTE DE PENALIZARE PROBA PRACTICA (poligon + traseu)

S E M NAT A RA Eru M I NA TO RIL O R
CALIFICATIVUL

admis/respins

Men{iuni (inclusiv N/I a vehiculului utilizat):



SE UTILIZEAZA LA PROBA PRACTICA LA CATEGORIILE/SUBCATEGORIILE

Proba practic[ (in condi{ii de traseu)

Greqeli qi incilciri
Punctele de penalizare acumulate

1. Pregitirea pentru drum:
- nereglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare

- necuplarea centurii de siguran{d

- nepunerea in funcliune a luminii in faruri
- neeliberarea frdnei de stationare

2. Incapacitate la executarea unor manevre speciale pe traseu:
- la oprirea gi pomirea in pant[ vehiculul este zmuncit

- la oprirea gi pornirea in pantd vehiculul se deplaseazd inapoi mai mult de 20 cm

- parcarea cu fa!a./cu spatele/lateralf, (pin[ la 0,5 m pe roli de la marginea

carosabilului)

- oprirea pentru urcarea/coborirea pasagerilor in/din autobuz, in siguran{d (1a D I qi D)

3. Manevrarea $i pozitria vehiculului in timpul mersului:
- nesincronizarea comenzilor (folosirea incorecti a treptelor de vitezd, etc)

- nemenlinerea direcliei de circulalie
- folosirea incorectd a drumului cu, sau frrd marcaie

4. Schimbarea direcfiei de mers qi efectuarea virajelor:
- neasigurarea la schimbarea direcliei de mers

- executarea neregulamentard a virajelor
- nesemnalizarea direc{iei de mers

- semnalizarea intirziat[ a directiei de mers

5. Circulafia in intersecfii:
neincadrarea corespunz[toare in raport cu direcJia de deplasare

- efectuarea unor manevre interzise (oprire, sta{ionare, mers inapoi, etc.)

- neasigurarea la intrarea in interseclii

- nerespectarea regulelor de executare a depdgirii ori efectuarea acesteia in iocuri qi

situalii interzise

7. Prioritatea:
- neacordarea prioritafi vehiculelor qi pietonilor care au acest drept

- tendin{e repetate de a ceda trecerea vehiculelor qi pietonilor cind nu au prioritate

8. Respectarea semnificafiei semnalelor mijloacelor de semnalizare:
- nerespectarea semnifica{iei indicatoarelor gi marcajelor

- nerespectarea semnificaliei culorii roqii a semaforului

- nerespectarea semnifica{iei semaforului cu lumina galbend intermitentd

- nerespectarea semnifica{iei culorii galbene a semaforului

9.Yitezaz
- nerespectarea restric{iilor de vitezd

- conducerea cu vitezd redusd in mod neiustificat

10. Conducerea pe timp nefavorabil:
- neindeminarea in conducere in condilii de ploaie, zdpadd, polei

- deplasarea cu vitezi neadecvat[ condi[iilor meteorologice gi de drum

11. Nerespectarea normelor privind trecerea la nivel cu cale ferat5:

12.La executarea manevrelor s-a oprit motorul:
13. Alte incilclri cu un caracter neinsemnat:.

14. Intervenfia examenatorului pentru evitarea pericolului in trafic:
TOTAL PUNCTE DE PENALIZARE PROBA PRACTIC

S E M NAT A RA E XA M I NA TO R] L O R
CALIFICATIVAL

admis/respins

MenJiuni (inclusiv a vehiculului utilizat):

CI. CI Dl. DIE si D


