
 
 

                                                      ANEXA  2 
              la normele metodologice 

 
 
 

 
PROCES VERBAL DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE 

 
La data de :  …………. …………  la (unitatea sanitară/ instituţia medico-legală......... 

………………………..………….………………………....  au fost  recoltate  probele biologice 
(sânge/urină)  de la numitul/a ………………………………………….…………………….....   
CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor al: BI/CI/Pasaport/Permis de 
conducere seria ……… nr ……....… 

 

Sânge recoltat în vederea determinării alcoolemiei 
Recoltare proba de sânge I:            anul ……….. luna ……… ziua ……… ora ……… 
min. ……… 
Recoltare proba de sânge II:  anul ……….. luna ……… ziua ……… ora ……… 
min. ……… 

 
Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile 
legale)……………………………………..……..….................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....… 
Persoana   refuză să confirme prin semnatură neacceptarea recoltării. 
 
Poliţist rutier (nume, prenume, grad)                      Personal medical (nume, prenume) 
……….…......………….....................                       ........................................................ 
  
Semnătura………………….……......                       Semnătura....................................... 
        
 

Probe biologice  recoltate în vederea determinării prezentei în organism a 
produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare 
acestora 

Recoltare   sânge:            anul ……….. luna ……… ziua ……… ora ……… min. 
……… 
Recoltare  urină:            anul ……….. luna ……… ziua ……… ora ……… min. 
……… 

 
Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile 
legale)……………………………………................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Persoana   refuză să confirme prin semnatură neacceptarea recoltării. 
Poliţist rutier (nume, prenume, grad)                              Personal medical (nume, prenume) 
……….…......………….....................                ………………….……...……............ 
 
Semnătura.......................................                               Semnătura...................................... 
         
 

Parametrii antropometrici:  Greutate (kg):   …………….   Înalţime (cm)............................ 
……………………. 



 

 
Recoltarea probelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor Ordinului 
ministrului sănătăţii nr……………… publicat în Monitorul Oficial al României  nr .……… 
 
 
Trusa standard a fost securizată cu sigiliul nr…………………………………….....................  
 
 

Semnătura persoanei    Poliţist  rutier  
(nume, prenume, grad, 
unitate) 

Personal medical  
(nume, prenume, grad 
profesional, unitate) 

     
 

 
 
 

 

 Semnătura Semnătura/parafa 
 
 

 

 
În cazul în care nu există un 

act doveditor al identităţii persoanei 
supuse recoltării probelor biologice, 
poliţistul rutierul  va prelua 
impresiunea digitală a falangei 
distale a două degete (de regulă 
indexul) unul de la mâna stîngă şi 
unul de la mâna dreaptă.  
 
 

Menţiuni formulate de persoana supusă recoltării probelor biologice în legătură cu consumul de alcool şi/sau  de produse ori substanţe stupefiante sau  medicamente cu efecte similare acestora 
1. neagă consumul  
2. afirmă consum de ……………………………………………………………………………………………………........... 

2.1.tip şi  cantitate  băutură/stupefiante/medicamente etc. 
……………………………………………………………………...................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 
2.2. intervalul de consum: ……………………….. 
2.3. consum  alimente (tip, cantitate, fel, interval de timp)  
……………………………………………………………………........…………………………………………………………………………………………………………………………………......…. 
2.4.boli  declarate :  …………………………………………………………………………………………………………………….  

Deget 1  2  3  4  5 
mâna stângă 

Deget 1  2  3  4  5 
mâna dreaptă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


