OBŢINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Baza legală o reprezintă Ordinul nr. 268 din 8 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial
nr. 843 din 16 decembrie 2010.
ACTE NECESARE
La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor de examen,
candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de
vedere medical, să facă dovada domiciliului, reşedinţei sau, după caz, rezidenţei în România, să
facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate în şcoli de conducători auto.
Dosarul de examinare trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea-tip, semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1;
b) fişa de şcolarizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, emisă de şcoala de
conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică,
în care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa...»,
corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de
asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le
conducă, se păstrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul;
c) certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate valabil;
e) dovada de plată a taxelor şi tarifelor aferente obţinerii permisului de conducere.
Candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei
hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele de Codul rutier prezintă
documentele prevăzute la lit. a), c)-e) şi trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere
medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată,
printr-un document eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată, precum şi faptul că este
apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un
document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.
Candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care solicită examinarea pentru obţinerea
permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1, trebuie să prezinte
declaraţia autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinţilor sau, după caz,
al părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui,
curatorului sau persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia acesta se află, pentru participarea
la examinare.
În cazul în care se solicită obţinerea mai multor categorii, fiecare dosar întocmit pentru
categoria solicitată suplimentar trebuie să conţină câte o fotocopie a certificatului de cazier
judiciar.
În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al
Poliţiei Române, potrivit legii.
EXAMINAREA CANDIDAŢILOR

 Proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare
categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:
a) pentru categoriile AM, A1, A2 şi A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluţionare fiind
de 20 minute. Se declară «admis» candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări;
b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb şi Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul
de soluţionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să
răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări;
c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de
soluţionare fiind de 15 minute. Se declară «admis» candidatul care răspunde corect la cel puţin 9
întrebări.
Candidatul este declarat respins dacă nu răspunde corect în timpul şi la numărul minim de
întrebări prevăzute MAI SUS, precum şi în caz de fraudă sau de nerespectare a interdicţiilor şi
obligaţiilor.
Testele cuprind noţiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:
a) dispoziţiile legale în materie de circulaţie rutieră, în special cele care vizează semnalizarea
rutieră, regulile de prioritate şi restricţiile de viteză;
b) conducătorul auto:
1. importanţa unui comportament vigilent şi a unei atitudini adecvate faţă de alţi participanţi la
trafic;
2. funcţiile de percepţie, de evaluare şi de decizie, în special timpul de reacţie şi modificările
comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri şi
medicamente cu influenţe negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emoţionale şi a
oboselii;
c) drumul:
1. normele legale referitoare la respectarea distanţelor de siguranţă dintre vehicule, distanţei de
frânare şi ţinutei de drum a vehiculului în diferite condiţii meteorologice şi în funcţie de starea
carosabilului;
2. riscurile de conducere legate de starea diferită a carosabilului şi mai ales variaţiile acestuia
în funcţie de condiţiile atmosferice şi de vizibilitate;
3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri şi dispoziţiile legale conexe;
4. securitatea rutieră în tunele;
d) ceilalţi participanţi la trafic:
1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experienţă a celorlalţi participanţi la trafic şi cu
categoriile de participanţi la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, bicicliştii
şi persoanele cu mobilitate redusă;
2. riscurile inerente circulaţiei şi conducerii diferitelor tipuri de vehicule şi condiţiilor de
vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;
e) reglementări generale şi diverse:
1. reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;
2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în
cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omeneşti, precum acordarea primului
ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunţarea poliţiei şi a ambulanţei şi altele
asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu
aplicarea corespunzătoare a procedurilor de constatare amiabilă, precum şi luarea altor măsuri
pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;

3. măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului şi la persoanele transportate;
f) precauţiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;
g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza
defecţiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de direcţie, instalaţiei de
frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalaţiei de evacuare, precum şi farurile,
semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele şi ştergătoarele de parbriz,
avertizorul sonor;
h) echipamentele de siguranţă ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranţă şi a
echipamentelor de siguranţă pentru copii;
i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecţia mediului înconjurător: folosirea
corespunzătoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor
poluante etc.
Testele trebuie să cuprindă şi noţiuni specifice categoriilor şi subcategoriilor pentru care se
susţine examinarea, după cum urmează:
A. pentru categoriile AM, A1, A2 şi A:
a) folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca;
b) vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic;
c) riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi porţiunilor
alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai
etc.;
d) elementele mecanice legate de siguranţa conducerii auto, acordându-se atenţie şi
comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţă, curelei de transmisie şi
nivelului de ulei;
B. pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D şi DE:
a) regulile referitoare la durata de conducere şi perioadele de repaus, conform Regulamentului
(CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind
armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de
modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificările ulterioare;
utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al
Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu
modificările ulterioare, cu excepţia categoriilor C1 şi C1E;
b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;
c) documentele referitoare la autovehicul şi la transport, necesare pentru transportul naţional şi
internaţional de mărfuri şi călători;
d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoaşterea măsurilor care trebuie
luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a intervenţiilor de evacuare a
pasagerilor, precum şi cunoştinţe de bază în materie de prim ajutor;
e) măsurile de precauţie care trebuie luate la scoaterea şi înlocuirea roţilor;
f) regulile privitoare la masa şi dimensiunea autovehiculelor, precum şi la dispozitivele de
limitare a vitezei;
g) împiedicarea vizibilităţii conducătorului auto şi a celorlalţi participanţi la trafic din cauza
caracteristicilor autovehiculului;

h) citirea unei hărţi rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigaţie
electronice, facultativ;
i) factorii de securitate privitori la încărcătura autovehiculului: controlul încărcăturii - stivuire
şi fixare - dificultăţi legate de anumite tipuri de încărcături, de exemplu, lichide, încărcături
suspendate, etc., încărcarea şi descărcarea mărfurilor şi folosirea materialului de încărcare, numai
pentru categoriile C1, C1E, C şi CE;
j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte transportul pasagerilor, confortul şi
siguranţa călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;
C. pentru categoriile C, CE, D, DE şi Tr;
a) principiile de construcţie şi de funcţionare a următoarelor elemente: motoare cu combustie
internă, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul
de parbriz, circuitul carburantului, instalaţia electrică, instalaţia de aprindere, transmisia şi
elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul şi altele asemenea;
b) instalaţia de ungere şi protecţia antigel;
c) principiile de construcţie, montare, utilizare şi întreţinere a anvelopelor;
d) principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, ataşarea, folosirea şi întreţinerea
atentă a garniturilor de frână şi a dispozitivelor de limitare a vitezei;
e) principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, ataşarea, folosirea şi întreţinerea
atentă a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE şi Tr;
f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a defecţiunilor;
g) întreţinerea preventivă a vehiculelor şi reparaţiile curente necesare;
h) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte recepţia, transportul şi livrarea
mărfurilor, conform condiţiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE şi Tr.
Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea
răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluţionarea testului
propriu-zis.
Testul este generat de sistemul informatic, fiecare întrebare prezentând 3 variante de răspuns.
Întrebările pot avea unul, două sau trei răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare
întrebare afişată în ordinea apariţiei acestora sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior
asupra lor.
În timpul desfăşurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale
candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.
Cu ocazia susţinerii probei teoretice candidaţilor le este interzis:
a) să folosească o altă limbă decât cea menţionată în cererea-tip;
b) să intre cu/să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de
comunicare sau înregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu excepţia celor prevăzute
la alin. (7);
c) să poarte discuţii cu alţi candidaţi;
d) să se prezinte la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
e) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalţi
candidaţi.
Cu ocazia susţinerii probei teoretice candidaţii au următoarele obligaţii:

a) să aibă asupra lor dosarul de examinare constituit, după caz, precum şi actul de identitate în
original, în absenţa oricăruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;
b) să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat şi care a fost înscrisă
în cererea-tip.
Candidaţii declaraţi respinşi se pot prezenta în vederea programării pentru o nouă examinare
numai după o perioadă de cel puţin 15 zile de la data declarării ca respinşi, dar nu mai târziu de
un an de la absolvirea cursurilor.
Candidaţii neprezentaţi se pot prezenta în vederea programării oricând, dar nu mai târziu de un
an de la absolvirea cursurilor.
Candidaţii declaraţi admişi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică într-un
termen de cel mult un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor de
autovehicule, sunt declaraţi respinşi.
În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor
de autovehicule, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de
efectuarea unui nou curs de pregătire.
Autovehiculele folosite la  proba practică trebuie să fie din categoria celor pentru care se
solicită obţinerea permisului de conducere şi să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie dotate cu dublă comandă, agreată de Registrul Auto Român, cel puţin pentru pedalele
de ambreiaj şi frână, cu excepţia autovehiculelor cu transmisie automată şi a motocicletelor, care
se dotează cu dublă comandă cel puţin pentru pedala de frână;
b) să fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat şi examinator, iar pe caseta
«ŞCOALA» să fie afişată vizibil menţiunea «EXAMEN». În cazul autovehiculelor din
categoriile A1, A2 şi A, menţiunea «EXAMEN» va fi afişată astfel încât să fie vizibilă celorlalţi
participanţi la trafic;
c) să aibă inspecţia tehnică periodică valabilă efectuată în condiţiile legii;
d) să fie echipate pentru condiţii de iarnă, atunci când condiţiile meteo o impun;
e) să fie asigurate pentru daune cauzate terţilor, respectiv persoanelor aflate în interiorul
autovehiculului cu ocazia desfăşurării probei practice a examenului.
Proba practică de conducere în poligon a autovehiculelor din categoriile A1, A2 şi A se susţine
în poligoane având dimensiunile şi dotările conform schiţei prevăzute în anexa nr. 5.
Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele manevre:
a) coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit şi deplasarea acesteia
pe o distanţă de 5 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături
de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral,
nemenţinerea în poziţie verticală pe cele două roţi sau neefectuarea probei se penalizează;
b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă, cu ajutorul motorului, a
unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de
marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de
manevre, câte 3 manevre într-un sens şi în celălalt, cu începerea execuţiei din partea stângă a
ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul
lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanţe de
50 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, cu braţul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spaţiul
delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
e) urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se
penalizează.
În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini şi modul de comportare
specifice pentru categoriile A1, A2 şi A:
a) pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei. Candidatul
trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti să conducă în siguranţă, prin respectarea
următoarelor cerinţe:
1. să fie echipat cu echipamentul de protecţie, cum ar fi mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi
casca de protecţie;
2. să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, direcţiei, comutatorului de oprire
în caz de urgenţe, în cazul în care există, lanţurilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de
răcire şi altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de direcţie şi
dispozitivului de avertizare sonoră;
b) manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce priveşte siguranţa rutieră:
1. aşezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborârea ei de pe cric/suportul de
sprijin şi deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul;
2. parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;
3. executarea a cel puţin două manevre cu viteză mică, dintre care un slalom; aceasta ar trebui
să permită evaluarea manevrării ambreiajului în combinaţie cu frâna, echilibrului, direcţiei
vizuale şi poziţiei pe motocicletă, precum şi a poziţiei picioarelor pe rezemătoarele de picior;
4. executarea a cel puţin două manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a
treia, de cel puţin 30 km/h, şi o manevră de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50
km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenţei privind poziţia pe motocicletă, direcţia
vizuală, echilibrul, tehnici de menţinere a direcţiei şi de schimbare a vitezelor;
5. frânare: se execută cel puţin două exerciţii de frânare, inclusiv frânarea de urgenţă la o
viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenţei privind
manevrarea frânei din faţă şi a frânei din spate, direcţia vizuală şi poziţia pe motocicletă.
Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidaţii care
parcurg traseul în cel mult 3 minute şi 30 secunde şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de
penalizare.
Candidatul este declarat respins, indiferent de numărul punctelor de penalizare acumulate sau
de timpul scurs pentru efectuarea probelor, dacă:
- a căzut cu motocicleta;
- nu a respectat traseul în poligon.
Candidatului nu i se permite susţinerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu
echipamentul de protecţie, cum ar fi mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca de protecţie,
urmând a fi reprogramat.
Susţinerea probei practice în poligon şi traseu pentru categoriile A1, A2 şi A se face numai pe
motociclete fără ataş.

La susţinerea probei practice în traseu pentru categoriile A1, A2 şi A, candidatul va conduce
însoţit, pe acelaşi autovehicul, de un instructor din cadrul şcolii de conducători auto.
Examinatorul supraveghează candidatul dintr-un autovehicul aparţinând şcolii de conducători
auto şi condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator şi candidat se
realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicaţii.
Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane
special amenajate având dimensiunile şi dotările conform schiţei prevăzute în anexa nr. 5, cu
executarea manevrelor prevăzute în anexa nr. 6, sfârşitul probei consemnându-se la momentul
ajungerii în punctul «Sosire».
Proba practică de conducere a mopedului în poligon este promovată de candidaţii care parcurg
traseul în cel mult două minute şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.
Candidatul care susţine proba practică pentru categoria AM trebuie să fie echipat cu cască de
protecţie.
Examinarea la proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie manuală sau cu
autovehicule cu transmisie automată.
În cazul în care proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul
de conducere obţinut se efectuează menţiunea corespunzătoare, cu excepţia situaţiilor în care
solicitantul deţine deja un permis obţinut pentru un autovehicul cu transmisie manuală pentru cel
puţin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, precum şi a mopedelor,
când nu se efectuează această menţiune.
Posesorii permiselor de conducere în care se găsesc menţiuni privind dreptul de a conduce
autovehicule cu transmisie automată, care solicită obţinerea dreptului de a conduce autovehicule
cu transmisie manuală din aceeaşi categorie, trebuie să susţină o nouă probă practică, sub
condiţia prezentării documentului al cărui model, care atestă efectuarea, într-o şcoală de
conducători auto, a unui număr de cel puţin 6 ore de conducere practică a unui autovehicul cu
transmisie manuală.
Prin autovehicul cu transmisie manuală se înţelege un autovehicul dotat cu pedală de ambreiaj
sau, în cazul autovehiculelor din categoriile AM, A1, A2 şi A, cu manetă de ambreiaj, care
trebuie acţionată de către conducător la pornirea sau oprirea autovehiculului şi la schimbarea
vitezelor.

