
„ÎNREGISTRAT”
Ministerul Justi iei

nr.688 din 18.06.09
Ministru

___________ Vitalie PÎRLOG

MINISTERUL S II
AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N

19 mai 2009 mun. Chi in u Nr. 136

Despre completarea Ordinului nr.79 din 20.03.09
„Cu privire la ordinea examin rii medicale a conduc torilor de
vehicule i a candida ilor pentru ob inerea permisului de conducere”

În conformitate cu prevederile art. 9 lit. a) i lit. b) al Legii nr. 131-XV din 6
decembrie 2001 privind siguran a traficului rutier i Hot rârea Guvernului nr. 12 din
19 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medical  a
conduc torilor de vehicule i a candida ilor pentru ob inerea permisului de conducere,
în scopul amelior rii calit ii examin rii medicale a acestora,

O R D O N:

1. Punctul 1 al Ordinului nr. 79 din 20.03.09 „Cu privire la ordinea examin rii
medicale a conduc torilor de vehicule i a candida ilor pentru ob inerea permisului de
conducere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 99– 100, art. 420),
înregistrat la Ministerul Justi iei cu nr. 681 din 18.05.2009,  se completeaz  cu
urm toarele pozi ii:

„Formularul de eviden  medical  primar  nr.083/e „Adeverin a medical  a
conduc torului de vehicul i a candidatului pentru ob inerea permisului de
conducere”, conform anexei nr.3.

Registrul de înregistrare a adeverin elor medicale a conduc torului de vehicule
i a candidatului pentru ob inerea permisului de conducere, formular nr.083-1/e,

conform anexei nr.4.”

2. Controlul asupra execut rii prezentului ordin se atribuie dlui Mircea Buga,
viceministru s ii.

           Ministru                          Larisa CATRINICI



                  ADEVERIN    MEDICAL  nr.  ________
a conduc torului de vehicul i a candidatului pentru ob inerea permisului de conducere

   

Numele, prenumele ___________________________________________________________
, , 

Num r de identificare  ________________________________________________________

Data  na terii _________________________________ Grupa de sînge _________________
                                                                

A trecut examinarea medical                   «______»  __________________20 ______

CONCLUIZIA COMISIEI  MEDICALE

Privind aptitudinea  de a conduce vehiculul cu (sub) categoriile
   ( ) 

Categoriile Cod restric ii Termen Categoriile Cod restric ii Termen

A1 BE
A2 C1E
A CE
B1 D1E
B DE
C1 F
C H

D1 I
D

Urm toarea reexaminare  «______»  __________________20 ______

                                     Data eliber rii                 «______»  __________________20
______

Pre edintele comisiei  ______________________________________

Secretarul    _______________________________________________

                                                                                                                          L. .

                                                                                                                          .

Ministerul S ii al  Republicii Moldova
  DOCUMENTA IE  MEDICAL

Formular Nr 083/e_____________________________________________________
institu ia medico-sanitar  care a eliberat adeverin a

, 
Aprobat de MS al RM nr. 136 din 19.05.09

Locul fotografiei



Ministerul S ii al Republicii
Moldova DOCUMENTA IE  MEDICAL

Formular nr.  083-1/e____________________________________________
____________________________________________

_______________
denumirea institu iei

Aprobat de MS al RM
  

nr. 136  din
19.05.09

REGISTRU
DE  ÎNREGISTRARE  A  ADEVERIN ELOR  MEDICALE A CONDUC TORULUI DE

VEHICUL
I A CANDIDATULUI  PENTRU OB INEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

    
  

    Început           “________”   _____________________________20______                                Terminat
‘”________”   _____________________________20______
                                                                                                                                                  

1. Se completeaz  de persoana responsabil  de eviden a, p strarea, completarea i eliberarea
adeverin elor  medicale

             , , , 

2. Num rul de ordine din registru  corespunde num rului adeverin ei medicale
  

3. Zilnic se controleaz  de c tre pre edintele  comisiei pentru examinarea medical
               

4. Paginile registrului se numeroteaz , dup  care acesta urmeaz  a fi nuruit i sigilat cu tampila
institu iei i semn tura  conduc torului

             ,     
    

Termen de p strare – 50 ani

 - 50 



Nr
de

ord. Numele, prenumele
,  ,  

Num r de identificare
(IDNP)

 (IDNP)

Adresa
 la domiciliu

Data
na terii

Grupa
de sînge

Data
examin rii
medicale

1 2 3 4 5 6 7



Concluzia comisiei pentru examinarea medical
privind aptitudinea  de a conduce vehiculul

  

( sub)
categoriile

 )

cod restric ii termen

Urm toarea
reexaminare

Data eliber rii
adeverin ei
medicale

Numele, prenumele
pre edintelui

 comisiei
Men iuni

suplimentare

Semn tura
destinatarului
adeverin ei
medicale

8 9 10 11 12 13 14 15


