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C U VÂ N T Î N A I N T E
Autovehiculul reprezintă un factor al calității vieții și chiar al statutului și prestigiului
social, ceea ce duce la creșterea dorinței de a-l achiziționa.
Tot mai mulți oameni au permis auto indiferent dacă sunt profesioniști sau amatori,
bărbați sau femei, tineri sau vârstnici.
Noi oamenii trebuie să ne adaptăm continuu pentru a face față solicitărilor evoluției
rapide a fenomenelor din jurul nostru. Astfel, ne putem întreba dacă, noi șoferii,
avem destule abilități și timp zic pentru a putea ține pasul cu ritmul tot mai alert al
tehnicii? Putem noi manevra acest vehicul în diferite situații de tra c, într-un mediu
instabil determinat de mișcările noastre în calitate de șoferi, în funcție de traseu, de
obiectele a ate în mișcare sau chiar în staționare? Putem face noi față oboselii,
putem lupta cu propria agresivitate la volan, ne putem asuma anumite riscuri?
În ciuda regelmentărilor legale și a înăspririi sancțiunilor, în ciuda îmbunătățirii
vehiculelor și a infrastructurii rutiere, riscul accidentelor nu s-a diminuat.
Conducătorii au nevoie de o adaptare comportamentală e cientă. Unii reprezintă un
risc mai mare, alții mai mic.
În ultimii doi ani am consiliat mulți șoferi și am constatat că acești oameni au avut o
problemă mai mult sau mai puțin pronunțată în relația cu ei înșiși și cu mediul
înconjurător. Acești oameni au o personalitate mai deosebită, care a dus la
evenimente și la decizii critice nefaste pentru ei și pentru cei din jur.
Și totuși în po da trecutului lor mai puțin glorios, ecare dintre foștii mei clienți sunt
diferiți, unici și minunați, doar că ajunși în această fază a vieții lor le-a fost greu să
vadă partea frumoasă a ei.
Din acest considerent, consilierea MPU a fost și este pentru mine nu doar o
provocare, ci și o deosebită plăcere. În cei 22 de ani de activitate în calitate de
instructor auto, am devenit conștientă de importanța anumitor lucruri: importanța
de a înțelege cauzele care au dus la dezvoltarea propriei personalități și cum ne
poate ea in uența pe noi, viața noastră, succesele și eșecurile.
Când avem un necaz, de multe ori dăm vina pe destin, pe soartă, pe alții, fără să
vedem propria vină. Dar dragul meu, noi trebuie să știm, să înțelegem că cel pe
care-l învinovățim, lui îi dăm puterea. Mai trebuie să înțelegem că numai noi putem
schimba ceva și în primul rând pe noi. Evenimentele se întâmplă cu sau fără voia
noastră. Important este ce interpretare le dăm noi, or, această interpretare o dăm în
funcție de personalitatea noastră. Personalitate ta individuală este responsabilă de
faptul că ai pierdut permisul de conducere, iar acum trebuie să susții acest test
MPU.
Prin urmare, pentru a trece cu bine de el, este esențial să recunoști și să schimbi
anumite principii și credințe.
Accidentele de circulație rutieră constituie o problemă serioasă în întreaga lume atât
din punct de vedere al pierderilor umane, cât și a celor economice.
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Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) la ecare 30 de secunde o
persoană de pe glob își pierde viața într-un accident rutier, echivalentul a 1,25
milioane de oameni anual, iar în ecare secundă cineva este rănit grav. Aceeași
OMS spune că în cazul în care nu se vor lua măsuri, numărul accidentelor rutiere va
crește, astfel că până în 2030 acestea vor reprezenta a cincea cauză de deces din
lume.
Pe lângă acesta, Organizația Mondială mai arată că accidentele rutiere
aduc pagube și pierderi economice importante victimelor, familiilor acestora dar și
țărilor. În tra cul rutier din România zilnic mor aproximativ zece oameni. Dragul
meu, sunt zece familii înmărmurite de durere pe viață. Dintr-o lovitură! În baza
raportului Comisiei Europene din 2012 care ilustrează numărul de victime decedate
la un milion de locuitori în mai multe țări europene, precum și media celor 27 de
state membre ale UE (78 decese la un milion de persoane) România noastră se a ă
pe locul trei cu 142 de decese, urmată de Bulgaria cu 139, pe când Germania este
una dintre cele mai sigure țări. Dacă rata mortalității în accidente rutiere în Romania
este de 1 la 3, ea ind pe primul loc, în Germania este de 1 la 63, iar în Europa este
de 1 la 40.
Noi trebuie să știm aceste cifre pentru a le putea prezenta psihologului. Cine se
face vinovat? În primul rând, noi, șoferii! Siguranța în ra c depinde de ecare
participant în parte, de aceea trebuie să ne comportăm ca atare, să respectăm
legea, să m mai buni, mai respectuoși, mai responsabili față de noi și față de cei
din jur. Să nu permitem ca decesul în tra cul rutier să devină un factor de decizie,
care va lua locul 5 în lume, ind acum pe locul 7, conform OMS. Comportamentul
participanților în tra c trebuie schimbat. Pe cine dăm vina? Pe poliție, pe minister,
pe drumurile rele, pe școlile de șoferi, pe ceilalți participanți la tra c? Nu, noi trebuie
să ne asumăm vina, doar așa putem schimba ceva!
Într-adevăr, România este singura țară europeană care nu are un plan strategic de
siguranță rutieră. Șoferii români nu iau atitudine pentru o conduită mai sigură în
tra c! Poliția se concentrează pe sancționarea șoferilor, dar nimeni nu se ocupă
de educația lor rutieră. Șoferii români sunt tentați să depășească limitele de viteză,
să se angajeze în depășiri la limită de risc, învață de mici cum să păcălească poliția.
Șoferilor noștri le lipsește nu doar educația rutieră, ci și respectul față de ceilalți
participanți la tra c. Ei ignoră nevoile celorlalți și pun mai presus nevoile personale.
Are asta ceva cu psihologia umană? Unii oamenii, prin prisma propriei personalități,
sunt predispusi să comită diverse tipuri de erori. Trebuie să facem diferența între
performanța conducătorului auto și comportamentul acestuia. Dacă performanța
depinde de abilitățile sale și re ectă ceea ce poate să facă, atunci comportamentul
este puternic determinat social și cultural, re ectând acțiunile persoanei la volan în
anumite situații. Mulți, indiferent de vârstă și de sex, caută senzații tari, sunt
impulsivi, se autoevaluează greșit (scăzut sau ridicat).
De la haos la siguranță factorul uman este la 91 la sută responsabil de producerea
accidentelor.
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C Â T E VA C U V I N T E D E S P R E M I N E

Sunt instructor auto în Germania de peste 23 de ani, timp în care am instruit și
susținut sute de elevi să obțină permisul în cadrul școlilor mele de șoferi, împreună
cu instructorii mei. În vara anului 2018 am luat hotărârea de a închide școlile de
șoferi și de a mă concentra pe meseria de consilier MPU.
Am o experiență de peste 23 de ani în ceea ce privește predarea legilor tra cului
rutier german, ajutarea elevilor la formarea unei conduite preventive și
conștientizarea unor riscuri asociate șofatului. În baza acestor cunoștințe și abilități
esențiale, împreună cu o școlarizare în acest domeniu, nisată cu un certi cat de
absolvire, sunt convinsă că pot oferi clienților mei o consiliere bună care să ducă la
un rezultat pozitiv. Pentru a putea înțelege exact cum se desfășoară un asemenea
examen MPU și pentru a căpăta anumite competențe cheie, am asistat la mai multe
cazuri live privind examinarea unor probanți. Iar pentru a la curent cu noutățile din
acest domeniu, urmez o dată la câteva luni cursuri de specializare. De mai bine de
doi ani de când mă dedic cu multă dragoste acestei meserii, am avut ocazia de a
cunoaște mulți oameni pe care i-am ajutat în a recăpăta dreptul de a conduce pe
teritoriul Germaniei.
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DE CE ACEST MANUAL
Ideea de a scrie un manual pentru candidațiii la testul MPU (Medizinisch Psychologische Untersuchung) a pornit într-o dimineață de izolare, când toată
lumea era curpinsă de panica cauzată de pandemia mondială Covid-19.
Carantina i-a determinat pe mulți români care locuiesc aici în Germania să dorească
să se pregătească singuri pentru acest test, cerând de la mine informații și sfaturi.
Mi s-a p rut o idee foarte bun să pot ajuta cât mai mulți oameni care nu își pot
permite o consiliere MPU (care, apropo, nu este una ieftină), dar nu cunosc
modalitatea de a se pregăti de unii singuri din cauza lipsei de informare corectă
despre logica și structura acestui test. Poveștile îngrozitoare găsite pe net nu sunt
adevărate.
Am conceput acest manual împreună cu un webinar live în două sesiuni a câte 45
de minute, ca pe un ghid prin intermediul căruia tu vei primi informații utile în
ambele limbi (română și germană) din momentul retragerii dreptului de conducere
pe teritoriul Germaniei până la susținerea testului propriu-zis. Fiecare capitol pe
care l-am scris - informații utile, instrucțiuni și sfaturi, părți ale testului MPU,
întrebări și răspunsuri din convorbirea cu psihologul, greșeli de evitat, legislația
rutieră germană etc..
L-am gândit și elaborat foarte minuțios, folosind termeni pe înțelesul tuturor. De
asemenea, îți voi explica pas cu pas care sunt factorii importanți pentru
dezvoltarea personalității tale individuale, care inițial a fost „responsabilă” de
faptul că ai pierdut dreptul de a conduce, dar care pe viitor va ține cont de toți
participanții a ați în tra cul rutier și nu se va gândi numai la propriile dorințe și la
îndeplinirea propriilor interese.
Scopul meu este ca tu să recunoști și să schimbi anumite principii și credințe.
Mai multe îți voi explica în cadrul webinarului. Manualul împreună cu webinarul sunt
cheia către un test reușit.
Vreau să grăbesc momentul când tu vei primi înapoi permisul auto și să uiți
perioada complicată pe care ai trăit-o. Inițial am plani cat ca acest manual să
conțină maxim 100 de pagini, dar nu m-am putut abține să nu împart cu tine cu
informații din ceea ce am învățat eu de-a lungul acestor ani, precum și din metodele
pe care le-am experimentat și testat cu succes.
Sunt de părere că acest manual, împreună cu cursul, iar în nal testul este binevenit
pentru cei care au ajuns până aici. Întradevăr, „doare” nanciar, dar dacă-l vei duce
la bun sfârșit vei avea numai de câștigat – tu, familia ta, noii participanții la tra cul
rutier. Dacă rata șoferilor nemți la acest test MPU este foarte scăzută, de nici măcar
unu la sută, atunci rata românilor este foarte mare. Noi ne vom ocupa în acest
manual de cel mai important factor responsabil de producerea accidentelor în
tra cul rutier, factorul uman, de tine! În această carte mă voi adresa ție, cititorule, la
„per Tu”, nu pentru că nu ași avea respect față de tine, dar pentru a crea o legătură
mai personală. În paralel, doresc să pornesc o campanie: Stop accidentelor, viața
are prioritate! Te invit să te alături!
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PENTRU CINE ESTE POTRIVIT ACEST
MANUAL?

Pentru oricine care vrea să înțeleagă structura și logica acestui test.
Limbajul pe care l-am folosit nu este unul tehnic (cu toate c am introdus treptat
anumite concepte musai de știut), tocmai pentru a ușor de înțeles.
Chiar dac ești deja în pregătire, acest manual te va ajuta să înțelegi și mai bine
logica și structura acestui test, să descoperi și să corectezi greșeli de care anterior
nu ți-ai dat seama.
În acest manual eu îți voi explica pas cu pas care sunt factorii importanți pentru
dezvoltarea unei personalități, care nu se gândește numai la propriile dorințe și
îndeplinirea propriilor scopuri fără a ține cont de alți oameni din jur.
Ce ai de câștigat în plus dac devii posesorul acestui manual?
Nu vei mai nevoit să cauți și să citești informații suplimentare, articole, sondaje,
statistici etc., pe care le vei găsi doar în limba germană, iar după ce le vei traduce,
la nal, vei conștientiza că nu ai înțeles nimic!
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Acest manual va călăuza ta în procesul de pregătire pentru testul MPU, el ind
mâna ta dreaptă în procesul de exersare și recapitulare.
Eu, în calitate de autor, am luat în calcul toate aceste aspecte, astfel ca ție să nu îți
rămână decât să urmezi pașii și să faci pregătirea.
Îți mulțumesc pentru încredere spor la învățat și la aplicat!

DE CE SE CERE MPU?
Ai încălcat în repetate rânduri regulile de circulație, ai comis o infracțiune gravă în
tra cul rutier sau există dovezi despre un potențial ridicat de agresivitate din partea
ta?
Ai condus, probabil, sub in uența alcoolului, drogurilor sau substanțelor interzise?
Din acest motiv trebuie să dai acest test, iar eu te voi ajuta să obții un rezultat
pozitiv.
Nenumărate studii au constatat că mulți șoferi, cu toate că primesc amenzi și
suspendări pe o perioadă de 1-3 luni, nu își schimbă comportamentul. Dacă aceste
măsuri nu îi aduce la ideea de a-și schimba comportamentul greșit, autoritățile
impun o suspendare a dreptului de a conduce pe teritoriul Germaniei de cel puțin 6
luni.
Această perioadă este dată șoferilor ca ei să analizeze cele făcute, să clari ce
cauzele și motivele, să își schimbe comportamentul, să găsească soluții practicabile
pentru a nu mai comite aceleași greșeli.
Și totuși sunt numai 0,48 la sută dintre șoferii din Germania cărora le este impus
prin lege acest test. Aceasta se numește cifra neagră (Dunkelzi er).
Tot studiile arată că un șofer comite zeci de infracțiuni până va prins o dată. Iar
pentru a primi acest drept înapoi, ei trebuie să depună o cerere pentru recăpătarea
dreptului de a conduce pe teritoriul Germaniei.
După, și aici trebuie să subliniez, numai după depunerea acestei cereri, cei în cauză
vor primi acasă o înștiințare că acest lucru este posibil.
Condiția de bază este ca ei că poată demonstra că și-au schimbat comportamentul
aducând drept dovadă testul medical-psihologic MPU pozitiv.
Acest test pentru reobținerea dreptului de a conduce un vehicul pe teritoriul
Germaniaei urmărește prezența la nivel de admisibilitate a capacităților cognitive,
psihomotorii, de reglare și autoreglare, precum și a trăsăturilor de personalitate
necesare formării și consolidării comportamentului speci c activității de conducere
auto.

fi

fi

fi

ff

13
fi

fl

fi

fi

MPU MANUAL ALCOOL & DROGURI

BAZA JURIDICĂ PENTRU TESTUL MPU

Baza legală pentru un test MPU este prevăzută în:
• legea tra cului rutier (Straßenverkehrsgesetz StVG).
• § 2 din Legea tra cului rutier (StVG) care reglementează acordarea permisului de
conducere, iar
• § 3 StVG reglementează con scarea/retragerea dreptului de a conduce,
bineînțeles pe teritoriul Germaniei.
Fiecare candidat trebuie să îndeplinească anumite cerințe pentru a obține permisul
de conducere, cum ar o vârstă minimă. Acest lucru include, de asemenea, că
acesta trebuie să e apt din toate punctele de vedere pentru a conduce un vehicul.
Mai precis, în § 2 paragraful 4 StVG este scris:
"(4) Potrivit pentru conducerea autovehiculelor este cineva care îndeplinește
cerințele zice și mentale necesare și nu a încălcat în mod semni cativ sau în mod
repetat reglementările de circulație sau legile penale. Solicitantul este potrivit parțial
doar pentru conducerea autovehiculelor din cauza unor defecte zice sau psihice.
Autoritatea de conducere eliberează permisul de conducere cu restricții sau în
anumite condiții, dacă acest lucru asigură conducerea în siguranță a
autovehiculelor.“
Dacă există îndoieli rezonabile cu privire la caracterul adecvat, autoritatea
permisului de conducere (Fahrerlaubnisbehörde) poate cere un certi cat de la un
specialist sau un aviz al unui expert.
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Conform § 2 Paragraful 8 StVG:
"(8) Dacă se cunosc fapte care ridică îngrijorări cu privire la capacitatea
solicitantului, autoritatea permisului de conducere poate dispune solicitantului să
prezinte un aviz sau o mărturie de la un specialist sau un o țer medical, o opinie de
la un centru de evaluare recunoscut o cial pentru aptitudinea de conducere sau un
expert recunoscut o cial sau inspector pentru tra cul de autovehicule într-o
perioadă rezonabilă.“ Dacă s-a dovedit că cineva nu este potrivit pentru a conduce
un autovehicul, deoarece ar făcut-o sub in uența alcoolului, a medicamentelor, a
drogurilor, a substanțelor interzise sau a comis repetat infracțiuni și a ajuns la 8
puncte sau mai mult, i se retrage acest drept în conformitate cu § 3 (1) StVG:
Dacă cineva se dovedește a nepotrivit sau incapabil să conducă un vehicul cu
motor, autoritatea de conducere trebuie să-i retragă dreptul de condus și totodată
permisul de conducere. În cazul unui permis de conducere străin, retragerea, chiar
dacă se face conform altor reglementări, are ca efect privarea dreptului de a utiliza
permisul de conducere pe teritoriul Germaniei. § 2 subsecțiunile 7 și 8 se aplică în
consecință.“
§6 din StVG reglementează cerințele privind caracterul adecvat pentru conducerea
autovehiculelor, evaluând-o prin rapoarte de expertiză, determinând și veri când
caracterul adecvat de către autoritatea permisului de conducere, autorizând
Ministerul Federal al Transporturilor și Infrastructurii Digitale să emită ordonanțe cu
acordul Bundesrat de a promulga. Ordonanțele legale sunt descrise în detaliu în
Ordonanța permiselor de conducere (Fahrerlaubnisverordnung FeV).
De exemplu, § 11 FeV punctele pentru adecvare, § 13 FeV punctele pentru
clari carea îndoielilor cu privire la adecvarea în cazul problemelor cu alcoolul și § 14
FeV clari carea îndoielilor privind adecvarea în ceea ce privește stupe antele și
produsele farmaceutice. Pe baza acestor reglementări, autoritatea de la biroul de
permise poate determina întrebarea relevantă pentru un test MPU. Conform legii,
persoana în cauză poate alege un institut acreditat de evaluare (libertatea de
alegere în conformitate cu § 11 (6) FeV) oriunde pe teritoriul Germaniei. Institutul
Federal pentru Drumuri (Bundesanstalt für Straßenwesen BAST) reglementează și
controlează liniile directoare pentru întrebările din evaluare, funcționarea corectă a
instituțiilor de evaluare și calitatea evaluărilor în general.
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RETRAGEREA DREPTULUI DE A CONDUCE
ENTZIEHUNG DER FAHRERL AUBNIS

Dreptul de a conduce li se retrage șoferilor care:
• au condus un vehicul sub in uența alcoolului în tra cul rutier (chiar și o bicicletă),
•
•
•
•

cu peste 1,6 ‰ în sânge
au condus în mod repetat un vehicul sub in uența alcoolului în tra cul rutier, chiar
sub 1,1 ‰
au condus un vehicul sub in uența drogurilor, a stupe antelor, a medicamentelor
sau altor substanțe interzise în tra cul rutier
au săvârșit o încălcare semni cativă sau încălcari repetate ale reglementărilor de
tra c rutier și au acumulat 8 puncte sau mai multe
au săvârșit infracțiuni legate de tra cul rutier sau au demonstrat că prin
săvârșirea lor nu sunt apți să conducă un autovehicul

Ceea ce puțini oameni știu este că în anumite cazuri, un test MPU poate cerut
chiar dacă o persoană a fost prinsă că a consumat alcool în afara tra cului rutier.
Un exemplu în acest sens ar dacă cineva este găsit în stare avansată de ebrietate,
culcat într-un loc public, ind incapabil să se ridice prin puterea proprie. În opinia
autorităților, dacă o astfel de persoană deține un permis de conducere, ea prezintă
un risc pentru siguranță socială. Datorită gradului ridicat de alcoolizare, persoana în
cauză poate avea o problemă cu alcoolul. În astfel de cazuri, o examinare mai
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detaliată poate
organizată preventiv, deoarece se presupune că astfel de
persoane nu pot garanta controlul asupra propriului comportament. Este aceeași
situație dacă o persoană este prinsă că merge cu bicicleta și are alcool în sânge de
1,6 promille sau mai mult.

CINE ÎȚI POATE RETRAGE ACEST DREPT?
În cele mai dese cazuri dreptul este retras de:

1. Tribunal
Tribunalul ți-a retras dreptul de a conduce pe teritoriu Germaniei prin decizia din …
Das Amtsgericht hat Ihnen durch Urteil/Strafbefehl vom… die Fahrerlaubnis
entzogen. Suspendarea se termină pe data de …. Die ausgesprochene Sperre läuft
am ….. ab. Acest lucru se întâmplă în cazul în care ai comis o infracțiune,
considerată drept caz penal (Straftat) și pentru care vei judecat de un tribunal. Tu
vei primi de la tribunal verdictul în care NU scrie de ecare dată ce trebuie să faci
pentru a recăpăta dreptul de a conduce pe teritoriul Germaniei. De aceea, foarte
mulți oameni comit încă o infracțiune, când după această perioadă de suspendare,
încep să conducă din nou fără să se informeze la biroul de permise unde are
domiciliul. Dacă și tu ești la această etapă, te rog să nu conduci, orice ți-ar spune
alții. Mergi la biroul de permise și întreabă.
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2. Biroul de permise
În cazul în care ai ajuns la cele 8 puncte vei primi o înștiințare de la biroul de
permise să mergi să predai carnetul până la o anumită dată. Atenție! Trebuie să
respecți acestă dată, în caz contrar vei plăti o amendă de 500 de Euro și poliția te
va căuta acasă și-ți va ridica permisul. Ei te vor găsi chiar și dacă vei pleca în
România, așa că mai bine respectă această cerință a lor. Dacă permisul este unul
german el va rămâne la ei pe toată perioada de suspendare și chiar până când vei
reuși testul MPU. Dacă permisul este unul străin, emis într-o altă țară pe el se va
aplica un abțibild ca în poză. În momentul în care tu vei primi acest abțibild, vei
primi și o declarație de la ei prin care vei înștiințat despre posibila infracțiune pe
care o poți comite dacă-l vei dezlipi.

Informaţie despre o posibilă infracţiune
Eu am fost azi informat că, dacă dezlipesc sau îndepărtez acest abțibild de pe
permisul meu de conducere comit o infracțiune conform legii §273 aliniatul 1 din
Strafgesetzbuch. Această infractiune va pedepsită prin amendă sau închisoare de
până la 3 ani. În cazul în care reprezentanții biroului de permise a ă despre această
infracțiune, voi suporta consecințele denunțului. Am citit și sunt de acord.
Semnătura.
Belerung über Strafbarkeit
Ich wurde heute darüber belehrt, dass ein Entfernen des heute angebrachten
Siegels und des Aufklebers mit D von meinem Eu-Führerschein eine Straftat im
Sinne des § 273 Abs.1 Strafgesetzbuches darstellt. Diese Straftat wird mit bis zu
drei Jahren Freiheitsstra e oder geldstra e geahndet.
Sollte das Amt davon Kenntnis erlangen, wird diese Straftat von uns zur Anzeige
gebracht werden.
Atenționare! Am fost informat că nu pot conduce vehicule în Republica Federală
Germania cu permisul de conducere pe care l-am obținut în altă țară UE. Prin
atașarea semnului D tăiat, care este de asemenea vizibil la exterior. Aplicarea
abțibildului nu înlocuiește cererea de acordare a permisului de conducere sau a
cererii pentru un nou permis de conducere.
Am citit, sunt de acord și am semnat:
Hinweis über die Anbringung der Kenntlichmachung auf dem EUFührerschein: Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich mit meiner im EU-Ausland
erworbenen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland keine Fahrzeuge
führen darf. Durch die Anbringung des Kennzeichens des durchgestrichenen Ds
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wird dies auch nach Außen hin kenntlich gemacht. Das Anbringen des
Kennzeichens ersetzt nicht die Antragstellung auf Zuerkennung der
Fahrberechtigung bzw. den Antrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis.
Gelesen, einverstanden und eigenhündig unterschrieben:
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DEPUNEREA CERERII FAHRERL AUNISANTRAG
CERERE PENTRU UN NOU PERMIS DE
CONDUCERE.
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