CODURILE COMUNITARE ARMONIZATE
Conducătorul auto (probleme medicale)
01. Corecţia şi/sau protecţia vederii
01.01 Ochelari
01.02 Lentile de contact
01.03 Sticlă protectoare
01.04 Lentile opace
01.05 Acoperitoare pentru ochi
01.06 Ochelari sau lentile de contact
02. Proteză auditivă/aparat auditiv
02.01 Proteză auditivă pentru o ureche
02.02 Proteză auditivă pentru ambele urechi
03. Proteză/Orteză pentru membre
03.01 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre superioare
03.02 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre inferioare
05. Conducere cu restricţie (indicarea subcodului obligatoriu,
conducere supusă restricţiilor din motive medicale)
05.01 Restricţie la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o oră
după răsăritul soarelui şi o oră înainte de apus)
05.02 Restricţie la călătoria pe o rază de ... km de la locul de
reşedinţă a titularului sau doar în interiorul unui oraş, în
perimetrul unei zone/regiuni
05.03 Conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului
05.04 Restricţie de utilizare în timpul deplasării a unei viteze
mai mici sau egale cu ... km/h
05.05 Conducere doar atunci când este însoţit de un titular de
permis de conducere
05.06 Fără remorcă
05.07 Interzicerea conducerii pe autostradă
05.08 Interzicerea consumului de băuturi alcoolice

Adaptări ale vehiculului
10. Cutie de viteze adaptată
10.01 Schimbător de viteze manual
10.02 Schimbător de viteze automat
10.03 Schimbător de viteze cu comandă electronică
10.04 Levier adaptat de schimbat viteza
10.05 Fără cutie de transmisie secundară
15. Ambreiaj adaptat
15.01 Pedală de ambreiaj adaptată
15.02 Ambreiaj manual
15.03 Ambreiaj automat
15.04 Compartimentare în faţa pedalei de ambreiaj/pedală de
ambreiaj neutralizată/suprimată
20. Mecanisme de frânare adaptate
20.01 Pedală de frână adaptată
20.02 Pedală de frână mărită
20.03 Pedală de frână adaptată pentru piciorul stâng
20.04 Pedală de frână pentru talpă
20.05 Pedală de frână cu basculă
20.06 Frână de serviciu acţionată cu mâna (adaptată)
20.07 Folosirea maximă a frânei de serviciu ranforsate
20.08 Folosirea maximă a frânei de siguranţă integrate în frâna de
serviciu
20.09 Frână de mână (de staţionare) adaptată
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20.10 Frână de mână (de staţionare) cu comandă electrică
20.11 Frână de mână cu comandă acţionată de picior (adaptată)
20.12 Compartimentare în faţa pedalei de frână/Pedală de frână
neutralizată/suprimată
20.13 Frână cu comandă acţionată la nivelul genunchiului
20.14 Frână principală cu comandă electrică
25. Mecanisme de acceleraţie adaptate
25.01 Pedală de acceleraţie adaptată
25.02 Pedală de acceleraţie pentru talpă
25.03 Pedală de acceleraţie cu basculă
25.04 Acceleraţie manuală
25.05 Acceleraţie acţionată la nivelul genunchiului
25.06 Servoacceleraţie (electronică, pneumatică etc.)
25.07 Pedală de acceleraţie plasată la stânga pedalei de frână
25.08 Pedală de acceleraţie plasată la stânga
25.09 Compartimentare în faţa pedalei de acceleraţie/Pedală de
acceleraţie neutralizată/suprimată
30. Mecanisme de frânare şi de acceleraţie combinate adaptate
30.01 Pedale paralele
30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelaşi plan
30.03 Acceleraţie şi frână cu glisieră
30.04 Acceleraţie şi frână cu glisieră cu orteză
30.05 Pedală de frână şi de acceleraţie neutralizate/suprimate
30.06 Podea ridicată
30.07 Compartimentare pe o latură a pedalei de frână
30.08 Compartimentare pentru proteză pe o latură a pedalei de
frână
30.09 Compartimentare în faţa pedalelor de acceleraţie şi de frână
30.10 Rezemătoare pentru călcâi/picior
30.11 Acceleraţie şi frână cu comandă electrică
35. Dispozitive de comandă adaptate (faruri, ştergător şi spălător
de parbriz, claxon, semnalizatoare etc.)
35.01 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără a
influenţa negativ conducerea
35.02 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără a da
drumul volanului sau unor accesorii (mâner sferic, furcă etc.)
35.03 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără a da
drumul cu mâna stângă volanului sau unor accesorii (mâner sferic,
furcă etc.)
35.04 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără a da
drumul cu mâna dreaptă volanului/accesoriilor (mâner sferic, furcă
etc.)
35.05 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără a elibera
volanul/accesoriile (mâner sferic, furcă etc.) ori comenzile de
acceleraţie sau de frână combinate
40. Direcţie adaptată
40.01 Servodirecţie standard
40.02 Servodirecţie ranforsată
40.03 Servodirecţie cu sistem de securitate
40.04 Coloană de direcţie alungită
40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subţire; volan cu diametru
redus etc.)
40.06 Volan cu basculare
40.07 Volan vertical
40.08 Volan orizontal
40.09 Acţionare cu piciorul
40.10 Acţionare cu dispozitiv adaptat (manşă etc.)
40.11 Mâner la volan
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40.12 Orteză pentru mână pe volan
40.13 Orteză de tenodeză
42. Oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată(e)
42.01 Oglindă retrovizoare exterioară stânga sau dreapta
42.02 Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă
42.03 Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru
observarea traficului
42.04 Oglindă retrovizoare interioară panoramică
42.05 Oglindă retrovizoare de unghi mort
42.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare exterioară (exterioare) cu
comandă electrică
43. Scaun pentru şofer modificat
43.01 Scaun pentru conducător cu înălţime adecvată pentru
vizibilitate şi distanţă normală faţă de volan şi pedale
43.02 Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului
43.03 Scaun pentru conducător cu susţinere laterală pentru o bună
stabilitate
43.04 Scaun pentru conducător cu rezemătoare pentru coate
43.05 Scaun pentru conducător cu glisieră alungită
43.06 Centură de siguranţă adaptată
43.07 Centură de siguranţă de tip jug
44. Modificări ale motocicletelor (subcod obligatoriu)
44.01 Frână cu comandă unică
44.02 Frână de mână (adaptată) (pentru roata din faţă)
44.03 Frână de picior (adaptată) (pentru roata din spate)
44.04 Manetă de acceleraţie (adaptată)
44.05 Cutie de viteze manuală şi ambreiaj manual (adaptate)
44.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare adaptată(e)
44.07 Comenzi (adaptate) (indicatoare de direcţie, faruri de
oprire etc.)
44.08 Înălţimea scaunului permiţând conducătorului să ajungă cu
ambele picioare la pământ
45. Numai motocicletă cu ataş
50. Limitat la un vehicul/număr de şasiu particular (număr de
identificare al vehiculului, VIN)
51. Limitat la un vehicul/o placă de înmatriculare particular/
particulară (număr de înmatriculare al vehiculului)

Probleme administrative
70. Schimbarea permisului nr. .........., eliberat de .........
(semn distinctiv UE/ONU în cazul unei ţări terţe, de pildă:
70.0123456789.NL)
71. Duplicatul permisului nr. ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul
unei ţări terţe, de pildă: 71.987654321HR)
72. Limitat la vehiculele din categoria A cu capacitate cilindrică
maximă de 125 cmc şi o putere maximă de 11 KW (A1)
73. Limitat la vehiculele din categoria B cu 3 sau 4 roţi şi motor
(B1)
74. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă
autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1)
75. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de
16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1)
76. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă
autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1), cuplate la o remorcă a cărei
masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca masa totală
maximă autorizată să nu depăşească 12.000 kg şi ca masa maximă
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autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului trăgător gol
(C1 + E)
77. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de
16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1), cuplate la o
remorcă a cărei masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia
ca:
a) masa totală maximă autorizată să nu depăşească 12.000 kg şi ca
masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului
trăgător gol; şi:
b) remorca să nu fie folosită pentru transportul de călători (D1 +
E)
78. Limitat la vehiculele cu schimbător automat de viteze
[(Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind
permisele de conducere, anexa II, pct. 8.1.1 alin. (2)]
79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc condiţiile
indicate între paranteze, în contextul aplicării art. 10 alin. (1) din
Directiva 91/439/CEE:
90.01: la stânga
90.02: la dreapta
90.03: stânga
90.04: drept (dreaptă)
90.05: mână
90.06: picior
90.07: folosibil
95. Conducător auto care deţine certificat de competenţă
profesională (CCP), emis conform Directivei 2003/59/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea
iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor
vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri,
de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a
Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei
76/914/CEE a Consiliului, valabil până la data de .... (de exemplu,
"95.01.01.2012").
Codurile naţionale încep de la 100.

Conform O.M.A.I. nr.268/2010
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