
 

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ PENTRU CONDUCĂTORUL AUTO CARDIO 

Pacientul……………………………………………….. cu CNP: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Adresă :.......................................................................................................................................................................................... 

Posesor al carnetului de conducere (se încercuiesc grupele şi categoriile) 

1. grupa 1: (conducatori auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 si BE;)  

2. grupa 2: (conducatori auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E) 

Este dispensarizat la Cabinet Cardiologie :…………………………………………………………………………….…… 

Nr de fişă:……………………………../din:………………………………. 

Cu diagnosticul:………………………………………………………………………………………………………………… 

Următoarele complicaţii Cardio-Vasculare..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pacientul se prezintă la consultul periodic comform planului de dispensarizare  DA / NU 

A avut crize de pierdere de constienta DA / NU Este instruit (DA / NU ) şi întelege (DA / NU ) riscurile afectiunii si ale 

necesitatii dispensarizarii cardiologice  şi de asemenea este capabil să şi le respecte. 

Data :……………………….       Semnătura medic şi parafa 

În cazul următoarelor afecțiuni cardiovasculare, solicitanților sau conducătorilor auto din grupele indicate le pot fi eliberate sau reînnoite 
permisele de conducere numai după ce afecțiunea în cauză a fost efectiv tratată și sub rezerva unei autorizații eliberate de o autoritate 
medicală competentă și, dacă este cazul, a unui control medical periodic: 

AFECTIUNI Gr 1 Gr 2 

Bradiaritmii (boală de nod sinusal și tulburări de conducere) și tahiartimii (aritmii supraventriculare și ventriculare) cu 
antecedente sau cu episoade de sincopă cauzate de tulburările de ritm cardiac  

X X 

Bradiaritmii: boală de nod sinusal și tulburări de conducere cu bloc atrioventricular (AV) de grad II Mobitz II, bloc AV de grad 
III sau bloc de ramură alternant 

- X 

Tahiaritmii supraventriculare și ventriculare cu — cardiopatie structurală și tahicardie ventriculară (TV) susținută X X 
Tahiaritmii supraventriculare și ventriculare cu — TV polimorfe nesusținute, tahicardie ventriculară susținută sau cu indicație 
pentru un defibrilator 

- X 

Simptome de angină X X 
Implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent - X 
Implantare sau înlocuire a unui defibrilator sau un șoc adecvat sau inadecvat produs de un defibrilator X NU 
Sincopă (pierdere tranzitorie a cunoștinței și a tonusului postural, caracterizată de debut rapid, durată scurtă și revenire 
spontană din cauza unei hipoperfuzii cerebrale globale, suspectată a fi de origine reflexă, din cauze necunoscute, fără semne 
de boli cardiace subiacente) 

X X 

Sindrom coronarian acut X X 
Angină stabilă dacă simptomele nu sunt declanșate de un efort fizic ușor X X 
Intervenție coronariană percutanată (PCI) X X 
Operație de bypass coronarian cu grefă (CABG) X X 
Infarct/accident ischemic tranzitoriu (AIT) X X 
Stenoză semnificativă de arteră carotidă - X 
Diametru maxim al aortei mai mare de 5,5 cm X X 
Insuficiență cardiacă: — clasele NYHA (New York Heart Association) I, II, III X NU 
insuficiență cardiacă: — clasele NYHA I și II, cu condiția ca fracția de ejecție a ventriculului stâng să fie de cel puțin 35 % - X 
Transplant de inimă X X 
Dispozitiv de asistență cardiacă X NU 
Chirurgie valvulară X X 
Hipertensiune arterială malignă (creștere a tensiunii arteriale sistolice ≥ 180 mmHg sau a tensiunii arteriale diastolice ≥ 110 
mmHg asociată cu o deteriorare iminentă sau progresivă a organelor) 

X X 

Tensiune arterială de gradul III (tensiune arterială diastolică ≥ 110 mmHg și/sau tensiune arterială sistolică ≥ 180 mmHg) - X 
Cardiopatie congenitală X X 
Cardiomiopatie hipertrofică, dacă nu se manifestă prin sincope X NU 
Sindrom de QT lung însoțit de sincope, torsada vârfurilor sau QTc > 500 ms X NU 

 



 

În cazul următoarelor afecțiuni cardiovasculare, solicitanților sau conducătorilor auto din grupele indicate nu li se pot 
elibera sau reînnoi permisele de conducere 

  

Implantare a unui defibrilator - NU 
Boli vasculare periferice – anevrism aortic toracic și abdominal atunci când diametrul maxim al aortei este de natură să 
predispună la un risc semnificativ de ruptură bruscă și, prin urmare, la un risc de apariție a unui eveniment invalidant subit 

NU NU 

Insuficiență cardiacă: — clasa NYHA IV  NU NU 
Insuficiență cardiacă: — clasele NYHA III și IV ; - NU 
Dispozitive de asistență cardiacă - NU 
Cardiopatie valvulară, însoțită de regurgitare aortică, stenoză aortică, regurgitare mitrală sau stenoză mitrală, dacă se 
estimează capacitatea funcțională la clasa NYHA IV sau dacă au existat episoade de sincopă 

NU NU 

Cardiopatie valvulară de clasa NYHA III sau IV sau cu fracția de ejecție mai mică de 35 %, stenoză mitrală și hipertensiune 
pulmonară severă sau cu stenoză aortică severă evaluată ecocardiografic sau stenoză aortică care provoacă sincope; cu 
excepția stenozei aortice severe complet asimptomatice, în cazul în care se îndeplinesc cerințele testului de toleranță la efort 

- NU 

Cardiomiopatii structurale și electrice – cardiomiopatie hipertrofică cu antecedente de sincopă sau atunci când sunt prezente 
două sau mai multe dintre următoarele condiții: grosimea peretelui ventriculului stâng (VS) > 3 cm, tahicardie ventriculară 
nesusținută, antecedente familiale de moarte subită (la o rudă de gradul întâi), tensiune arterială care nu crește la efort fizic 

- NU 

Sindrom de QT lung însoțit de sincope, torsada vârfurilor și QTc > 500 ms - NU 
Sindrom Brugada cu episoade de sincopă sau revenire din moarte cardiacă subită NU NU 


