
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului   
  
 

Ordin nr. 1266 din 07/07/2006 
  
privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi 
psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a 

navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi 
psihologice de siguranţa circulaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

 
      
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi 
completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  
 
Art. I.  
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi 
cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi 
componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 28 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează la capitolul I "Transport feroviar şi cu metroul" din Lista funcţiilor cu responsabilităţi 
în siguranţa circulaţiei şi condiţiile de examinare medicală şi psihologică, după punctul 4, cu un nou 
punct, punctul 41, cu următorul cuprins:  
   

Examenul medical şi 
periodicitatea 

Examenul psihologic 
şi periodicitatea 

Bareme utilizate pentru avizare medico-psihologică 
la controlul periodic 

Nr. 
crt. 

Ramura de 
transport, 
denumirea 
funcţiei  şi 

locul de 
muncă 

Bareme 
utilizate la 
admiterea 

în şcoală şi 
debut în 
funcţie 

Controlul 
periodic 

Admitere 
în şcoală  
şi debut în 

funcţie 

Control 
periodic 

Condiţii 
psiho-fizice 
(anexa nr.  

1 C) 

Limite 
de 

acuitate 
auditivă 

Limite 
de 

acuitate 
vizuală 

Perceperea 
culorilor 

41 Conductor 
vagon de 
dormit şi 
cuşetă 

II 2 ani II 5 ani  
III II II II II 

 
Art. II. 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, 
Radu Mircea Berceanu 
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