
  

 
REGULI GENERALE DE CIRCULATIE: 

 
1. Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai 

apropiata unitate de politie atunci cand au cunostinta despre existenta pe drum a unui 
obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei. 

2. Se interzice oricarei alte persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale 
ori substante sau sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita 
crearea unui obstacol pe drumul piblic este obligata sa il inlature si, daca nu este posibil, sa ii 
semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai 
apropiata unitate de politie. 

3. Copiii cu varsta sub 12 ani sau cu inaltimea sub 150 cm trebuie sa poarte centuri de 
siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu varsta sub 3 ani se transporta 
numai in dispozitive de retinere omologate. 

4. Conducatorilor de autovehivule le este interzis sa transporte copii cu varste de pana la 12 
ani pe scaunul din fata, chiar daca sunt tinuti in brate de persoane majore, in timpul 
deplasarii pe drumurile publice. 

5. Se interzice conducatorilor de autovehicule, precum si persoanelor care ocupa scaunul din 
fata sa tina in brate animale in timpul deplasarii pe drumurile publice. 

6. Se excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta: 
a. Conducatorii de autoturisme pe timpul manevrei de mers inapoi sau care 

stationeaza; 
b. Femeile in stare vizibila de graviditate; 
c. Conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, in 

regim de taxi, cand transporta pasageri; 
d. Persoanele care au certificat medical in care sa fie mentionata afectiunea care 

contraindica purtarea centurii de siguranta; 
e. Instrctorii auto, pe timpul pregatirii practice a persoanelor care invata sa conduca un 

autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii competente 
in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului 
de conducere. 

7. Persoanele prevazute la aliniatul 6,lit.d sunt obligate sa aiba asupra lor certificatul medical, 
in continutul caruia trebuie sa fie mentionata durata de valabilitate a acestuia. 

8. Se interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multor persoane decat locurile 
stabilite prin constructie , precum si al obiectelor voluminoase. 
***Copiii in varsta de pana la 7 ani, daca sunt tinuti in brate, precum si cei de pana la 14 ani 
se transporta numai in atasul motocicletelor. 

Acest material a fost descărcat de pe www.setran.ro şi poate fi folosit doar pentru uz personal. Modificarea acestui material sau folosirea sa în alte scopuri este strict interzisă fără acordul scris al autorului! 



  

9. Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse inmatricularii sau 
inregistrarii, cu exceptia bicilcetelor si a celor trase sau impinse cu mana, este permisa 
numai in timpul zilei. 

10. Se interzice conducatorilor vehiculelor prevazute la alin.9 sa circule cu acestea cu o viteza 
mai mare de 30km/h. 


