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Ministerul Transporturilor  

 

Ordin nr. 922 din 21/09/2007 
 

pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de către 
Ministerul Transporturilor a unităţilor specializate medicale şi psihologice, în vederea 

examinării persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere 
 
 

În vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind 
transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu 
modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările 
ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:  

Art. 1. - Se aprobă Normele privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul 
Transporturilor a unităţilor specializate medicale şi psihologice, în vederea examinării 
persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, prezvăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. 2. - Direcţia medicală din cadrul Ministerului Transporturilor va duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin.  

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 2.462/2006 de aprobare a Normelor privind aprobarea 
modalităţilor de agreare de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a 
unităţilor specializate, medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului cu 
responsabilităţi în siguranţa circulaţiei rutiere, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 
din 1 februarie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  

 

Ministrul transporturilor, 
Ludovic Orban  

 

Bucureşti, 21 septembrie 2007.  

Nr. 922.  
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 05/10/2007  
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Ministerul Transporturilor  
 

Normă din 21/09/2007 
 

privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a 
unităţilor specializate medicale şi psihologice, în vederea examinării persoanelor cu 

funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere 
 
 
CAPITOLUL I 
 
Procedurile de agreare de către Ministerul Transporturilor a unităţilor medicale 
specializate în vederea examinării persoanelor cu funcţii, care concură la siguranţa 
circulaţiei rutiere  
 
Art. 1. 
În vederea obţinerii agreării pentru efectuarea examinărilor medicale a persoanelor cu funcţii 
care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, unitatea specializată medicală trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:  
a) să solicite în scris agrearea;  
b) să prezinte copie de pe raportul de inspecţie al autorităţii de sănătate publică;  
c) să facă dovada că are menţionată în statut activitatea medicală ca obiect principal de 
activitate, conform reglementărilor legale în vigoare;  
d) să facă dovada deţinerii unui spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor de examinare 
medicală, conform reglementărilor legale în vigoare. Pentru examinările medicale sunt 
necesare cabinete medicale cu folosire exclusivă pentru medicii specialişti;  
e) să facă dovada că are angajat personal de specialitate medicală în cadrul ambulatoriului de 
specialitate, conform cerinţelor stabilite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, 
transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor 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;  
f) să facă dovada posibilităţii efectuării analizelor medicale de laborator şi 
radiologie/imagistică, necesare examinării personalului, şi să aibă personal angajat pentru 
laborator. Aceste investigaţii nu pot fi subcontractate către terţi de către unitatea ce urmează a 
fi agreată;  
g) să facă dovada deţinerii în proprietate a aparaturii specifice necesare efectuării 
investigaţiilor medicale, pentru îndeplinirea cerinţelor metodologice cuprinse în Ordinul 
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
Art. 2.  
(1) Dosarul de agreare este analizat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 
Transporturilor. Aceasta realizează o verificare a unităţii solicitante, în cel mult 30 de zile de 
la data depunerii dosarului, în vederea confirmării datelor cu situaţia concretă a fiecărui 
solicitant.  
(2) Verificarea este efectuată de personalul abilitat al Ministerului Transporturilor, pe baza 
unei note de serviciu semnate de directorul direcţiei de specialitate şi aprobată de conducerea 
ministerului.  
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(3) Direcţia de specialitate propune conducerii ministerului, în baza verificării efectuate, 
agrearea sau neaprobarea respectivei agreări.  
(4) După obţinerea aprobării de agreare, Ministerul Transporturilor eliberează, contra unui 
tarif, certificatul de agreare al cărui model este prezentat în anexa care face parte integrantă 
din prezentele norme.  
(5) Certificatul de agreare are o valabilitate de 5 ani, cu avizare anuală. Avizarea anuală se va 
face, contra unui tarif, pe baza unui control anual în care va fi verificată concordanţa 
condiţiilor iniţiale cu cele prezente.  
 
Art. 3.  
(1) Întocmirea documentaţiei de examinare şi eliberarea avizului medical se vor face în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 
locuinţei nr. 447/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
(2) Unităţile medicale specializate sunt obligate să transmită trimestrial către una dintre 
comisiile teritoriale de siguranţa circulaţiei, nominalizată de către direcţia de specialitate din 
Ministerul Transporturilor, fotocopii de pe evidenţa examinărilor medicale ale persoanelor cu 
funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, realizate în ultimele 3 luni.  
(3) În cadrul unităţii medicale agreate va exista un registru de evidenţă a examinărilor, cu 
rubricile: numele şi prenumele, CNP, funcţia, unitatea angajatoare, după caz, tipul de examen 
solicitat, data efectuării examenului, avizul obţinut, data transmiterii datelor din dosar (în 
copie) la comisia teritorială de siguranţa circulaţiei.  
(4) Verificarea anuală sau pe bază de sesizare vizează modul în care sunt respectate condiţiile 
de efectuare a examinărilor medicale ale persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa 
circulaţiei rutiere şi se va realiza de personalul de specialitate al Ministerului Transporturilor.  
(5) În cazul constatării nerespectării condiţiilor care au stat la baza emiterii certificatului de 
agreare, persoanele care efectuează verificarea vor propune suspendarea certificatului de 
agreare până la remedierea abaterilor sau, după caz, anularea acestuia.  
(6) Anularea certificatului de agreare se face în următoarele situaţii:  
- neremedierea în termen de o lună a abaterilor constatate;  
- avizarea personalului fără efectuarea examinărilor respective sau fără înregistrarea 
persoanelor examinate;  
- efectuarea examinărilor de către alt personal decât cel de specialitate stabilit iniţial de către 
unitatea agreată.  
 
Art. 4.  
Unităţile agreate efectuează examinarea medicală persoanelor cu atribuţii de siguranţa 
circulaţiei rutiere în curs de formare profesională, celor care se angajează, angajate sau care 
desfăşoară activitate independentă în domeniul transportului rutier. Persoanele examinate sunt 
obligate să dovedească cu acte că sunt angajate la unităţi înregistrate în judeţul în care îşi are 
reşedinţa unitatea medicală agreată la care solicită examinarea.  
 
Art. 5.  
Unităţile medicale agreate au următoarele obligaţii:  
a) să îndeplinească în totalitate condiţiile stabilite prin prezentele norme;  
b) să aibă posibilitatea desfăşurării activităţilor concomitent pentru toate specialităţile 
medicale stabilite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 
447/2003, cu modificările şi completările ulterioare;  
c) să aibă încheiate contracte individuale de muncă pe durata a cel puţin 5 ore zilnic pentru 
personalul medical angajat;  
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d) să aibă personal de specialitate care deţine certificatele/ atestatele de liberă practică în 
specialitatea în care efectuează examinările;  
e) să întocmească lista cu personalul de specialitate care va efectua examinările medicale şi să 
notifice în scris direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, în maximum 5 
zile, orice modificare apărută în componenţa acestei liste;  
f) să aibă posibilitatea efectuării în timpul afectat acestor activităţi a numărului maxim de 20 
de examinări, corespunzător unei durate de 5 ore de muncă;  
g) să comunice trimestrial, în scris, comisiei teritoriale de siguranţa circulaţiei desemnate 
copii de pe documentele privind examinările (fişele medicale şi avizele emise);  
h) fiecare unitate medicală agreată va avea afişat programul de lucru destinat activităţilor de 
examinare medicală pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, 
pe care îl va face cunoscut în scris comisiei teritoriale de siguranţa circulaţiei căreia îi 
comunică rezultatele examinărilor;  
i) să dispună de dotarea cu aparatură necesară înregistrării activităţilor desfăşurate, raportării 
lor la cerere şi emiterii de documente în conformitate cu prevederile stabilite în Ordinul 
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
Art. 6.  
Certificatul de agreare îşi pierde valabilitatea în următoarele condiţii:  
a) dacă unitatea agreată nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de 
la data obţinerii agreării;  
b) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau expirarea 
termenului de valabilitate a acesteia;  
c) neanunţarea comisiei teritoriale de siguranţa circulaţiei cu privire la orice modificare în 
legătură cu condiţiile care au stat la baza agreării, în termen de 10 zile lucrătoare;  
d) încetarea activităţii unităţii medicale agreate prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare 
sau reprofilare, după caz;  
e) depăşirea numărului de examinări medicale stabilite conform reglementărilor în vigoare.  
 
Art. 7.  
(1) Lista cu unităţile medicale agreate va fi publicată de Ministerul Transporturilor în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizată din 6 în 6 luni. Unităţile medicale 
agreate în perioada de până la publicarea listei îşi pot desfăşura activitatea după primirea 
certificatului de agreare.  
(2) Lista cu unităţile medicale agreate va fi publicată şi pe site-ul Ministerului Transporturilor.  
 
Art. 8.  
Pentru examinările medicale efectuate, unităţile agreate vor percepe tarife de examinare care 
vor fi suportate de angajator sau, după caz, de persoana examinată.  
 
Art. 9.  
Comisiile teritoriale de siguranţa circulaţiei din cadrul ambulatoriilor de specialitate ale reţelei 
sanitare proprii a Ministerului Transporturilor îşi desfăşoară activitatea fără agreare.  
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CAPITOLUL II 
 
Procedurile de agreare de către Ministerul Transporturilor a unităţilor psihologice 
specializate în vederea examinării persoanelor cu funcţii, care concură la siguranţa 
circulaţiei rutiere  
 
Art. 10.  
(1) În vederea obţinerii agreării pentru efectuarea examinărilor psihologice ale persoanelor cu 
funcţii, care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, unitatea psihologică specializată trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:  
a) să solicite în scris agrearea;  
b) să facă dovada că este organizată ca unitate psihologică specializată în una dintre formele 
independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau în altă 
formă, conform reglementărilor legale în vigoare;  
c) să facă dovada deţinerii unui spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor de examinare 
psihologică, conform reglementărilor legale în vigoare. Examinarea psihologică a persoanelor 
care concură la siguranţa circulaţiei rutiere se va efectua numai de către psihologi cu drept de 
liberă practică atestaţi în specialitatea psihologia transporturilor, conform unui program 
distinct faţă de celelalte activităţi psihologice;  
d) să facă dovada deţinerii metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, 
utilizate în specialitatea psihologia transporturilor, avizate în condiţiile legii;  
e) să prezinte certificatul de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică 
din România, Partea a II-a, sau avizele de funcţionare ale structurilor de psihologie în care îşi 
desfăşoară activitatea psihologul cu drept de liberă practică salariat, după caz.  
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se vor depune în vederea emiterii certificatului 
de agreare la Ministerul Transporturilor.  
(3) Formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică vor 
depune documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) prin intermediul Colegiului Psihologilor 
din România.  
(4) Unităţile specializate, altele decât formele independente de exercitare a profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică, vor depune documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) la 
Ministerul Transporturilor.  
 
Art. 11.  
Dosarul de agreare este analizat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 
Transporturilor, care va propune conducerii Ministerului Transporturilor emiterea 
certificatului de agreare, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezentele norme. Certificatul de agreare se emite în termen de cel mult 30 de zile de la data 
depunerii dosarului.  
 
Art. 12.  
(1) În termen de maximum 6 luni de la data emiterii certificatului de agreare, personalul de 
specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor va efectua controlul privind îndeplinirea 
condiţiilor pentru emiterea certificatului de agreare.  
(2) În cazul constatării unor neconcordanţe între situaţia existentă şi documentele depuse, se 
va propune conducerii Ministerului Transporturilor anularea certificatului de agreare.  
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Art. 13.  
(1) Verificarea anuală sau pe bază de sesizare a condiţiilor de efectuare a examinărilor 
psihologice a persoanelor cu funcţii, care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, se va realiza 
de personalul de specialitate al Ministerului Transporturilor, împreună cu un reprezentant al 
Colegiului Psihologilor din România.  
(2) Abaterile disciplinare şi deontologice constatate cu ocazia verificării unităţii psihologice 
specializate vor fi soluţionate de către Colegiul Psihologilor din România.  
(3) În cazul constatării nerespectării condiţiilor care au stat la baza emiterii certificatului de 
agreare, persoanele care participă la efectuarea verificării vor propune suspendarea 
certificatului de agreare până la remedierea abaterilor sau, după caz, anularea acestuia.  
(4) Anularea certificatului de agreare se dispune în următoarele situaţii:  
a) neremedierea în termen de o lună a neconcordanţelor sau abaterilor constatate;  
b) avizarea personalului fără efectuarea examinărilor psihologice sau fără înregistrarea 
persoanelor examinate;  
c) depăşirea numărului de examinări psihologice raportat la programul de lucru declarat;  
d) la solicitarea Colegiului Psihologilor din România, în cazul constatării unor abateri 
disciplinare grave.  
 
Art. 14.  
(1) Examinarea psihologică de către unităţile medicale agreate se efectuează persoanelor în 
curs de formare profesională, care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, celor care se 
angajează, angajate sau care desfăşoară activitate independentă în domeniul transportului 
rutier.  
(2) Pentru examinările psihologice efectuate, unităţile medicale agreate vor percepe tarife de 
examinare care vor fi suportate de angajator sau, după caz, de persoana examinată.  
 
Art. 15.  
(1) Psihologii cu drept de liberă practică examinatori sunt obligaţi să respecte, în realizarea 
activităţii de examinare a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, 
următoarele condiţii:  
a) să îndeplinească în totalitate condiţiile stabilite prin prezentele norme;  
b) să deţină atestate de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, forma de 
atestare autonomă, cu o vechime efectivă de minimum 1 an în specialitatea psihologia 
transporturilor; în cazul examinării persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei 
rutiere, din domeniul transporturilor cu reglementări speciale, psihologul cu drept de liberă 
practică trebuie să deţină treapta de specializare - psiholog specialist;  
c) să deţină şi să utilizeze în activitatea profesională formele aprobate ale contractelor de 
prestări de servicii psihologice şi avize psihologice;  
d) să afişeze la intrarea în sediul unităţii programul de lucru destinat activităţilor psihologice, 
în specialitatea psihologia transporturilor, distinct de celelalte activităţi psihologice;  
e) să utilizeze numai metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică care pot fi 
utilizate în specialitatea psihologia transporturilor, avizate în condiţiile legii;  
f) să efectueze un număr de cel mult 5 examinări psihologice pe zi, aferent unui psiholog cu 
drept de liberă practică, raportat la o normă întreagă de muncă;  
g) să asigure păstrarea în bune condiţii a documentelor care dovedesc efectuarea examinărilor 
psihologice efectuate conform reglementărilor legale în vigoare, să întocmească şi să prezinte 
cu ocazia verificării condiţiilor de agreare o evidenţă a tuturor examinărilor efectuate pentru 
persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere, cu următoarele menţiuni:  
1. numele şi prenumele persoanei examinate;  
2. codul personal al psihologului examinator;  
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3. data examinării;  
4. numărul şi data avizului psihologic eliberat;  
5. CNP-ul persoanei examinate;  
6. rezultatul examinării psihologice;  
7. parametrii obţinuţi din aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică 
utilizate pentru cazul dat;  
h) înaintea efectuării examinării psihologice, psihologul cu drept de liberă practică va solicita 
în mod obligatoriu persoanei examinate să precizeze data şi locul ultimului examen medical şi 
psihologic şi avizul psihologic obţinut.  
(2) Unităţile psihologice specializate sunt obligate să transmită trimestrial către comisiile 
teritoriale de siguranţa circulaţiei şi Colegiului Psihologilor din România fotocopii de pe 
evidenţa examinărilor psihologice a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei 
rutiere, realizate în ultimele 3 luni.  
(3) Condiţiile de agreare vor fi îndeplinite pentru fiecare punct de lucru în care unitatea 
psihologică specializată examinează psihologic persoanele cu funcţii care concură la siguranţa 
circulaţiei rutiere.  
 
Art. 16.  
Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor va comunica lunar Autorităţii 
Rutiere Române - A.R.R. lista unităţilor specializate agreate în fiecare judeţ.  
 
Art. 17.   
(1) Unităţile psihologice specializate agreate în baza altor dispoziţii îşi păstrează agrearea 
până la 31 decembrie 2007.  
(2) După data de 1 septembrie 2008, serviciile psihologice în specialitatea psihologia 
transporturilor vor putea fi prestate numai de către unităţi specializate de psihologie 
organizate în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică.  
 
Art. 18.  
(1) Lista cu unităţile psihologice agreate va fi publicată de Ministerul Transporturilor în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizată din 6 în 6 luni. Unităţile agreate 
până la publicarea listei îşi pot desfăşura activitatea după primirea certificatului de agreare.  
(2) Lista cu unităţile psihologice agreate va fi publicată şi actualizată lunar pe site-ul 
Ministerului Transporturilor.  
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ANEXĂ 

la norme  

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  

CERTIFICAT DE AGREARE 
Nr. ......../.................  

 

Unitatea ..................., situată în localitatea ......................., str. ........................ nr. ........, judeţul 
..........................., este agreată să efectueze examinări medicale/psihologice pentru persoanele 
cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere.  

Prezentul certificat este valabil de la data de ..................... până la data de ....................., cu 
avizare anuală.  

 

Secretar general, 
.............................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 05/10/2007  
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