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23. Anexele nr. 1—7 se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr. 1—7, care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
24. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 9, având conținutul prevăzut în anexa nr. 8 care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Până la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la
obținerea unui permis de conducere din categoria AM, care face
dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de

legislație rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile
publice în cadrul unei școli de conducători auto, se poate
programa la examen prezentând documentele prevăzute la art. 6
alin. (2) lit. a), c)—e), documentul care atestă că este apt din
punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din
grupa I, eliberat de o unitate de asistență medicală autorizată și
documentul care atestă că este apt din punct de vedere
psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice,
eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
București, 7 iunie 2013.
Nr. 82.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 268/2010)

Instituția Prefectului Județului ..
Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
Nr. .. din ..
(Se completează de reprezentanții instituției prefectului numai în situațiile prevăzute la art. 116 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.)

Nr.
crt.

Data
programării
la examen

Gradul profesional,
numele și prenumele
lucrătorului care a
primit și verificat
dosarul

Rezultatul examenului
Proba
teoretică

Semnătura
lucrătorului

Proba practică
Poligon

Categoria
obținută

Data
obținerii
categoriei

Semnătura
examinatorului

Traseu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domnule șef de serviciu,
Subsemnatul/Subsemnata, .........., cu domiciliul/reședința în localitatea ......,
județul ., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria . nr. .., eliberat de .......,
la data de I_I_I_I_I - I_I_I - I_I_I, valabil până la data de I_I_I_I_I - I_I_I - I_I_I, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, solicit prezentarea
anul

luna

ziua

anul

luna

ziua

la examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria .... .
Menționez că pregătirea necesară susținerii acestui examen am efectuat-o în cadrul Școlii de conducători auto
......................................................................................... cu instructorul auto ...........
Anexez dosarul de examinare.
— solicit /nu solicit  editarea permisului de conducere;
— solicit examinarea teoretică în limba engleză  franceză  germană  (pentru cetățenii străini și pentru cetățenii
statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European);
— solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară  germană .
 Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările
ulterioare.
Data: I_I_I_I_I - I_I_I - I_I_I
anul

luna

ziua

Semnătura

