06

Obligaţii şi interdicţii
pentru conducătorii
de vehicule
Obligații în caz de accident
Remorcarea
Școala de Șoferi Timișoara
Profesor de legislaţie rutierã şi instructor auto autorizat: Viorel Bleotu
Web: www.scoaladesoferitimisoara.ro

www.scoaladesoferitimisoara.ro

06

Autor: Viorel Bleotu
Profesor de legislaţie rutierã şi instructor auto autorizat Timișoara
Web: www.scoaladesoferitimisoara.ro
Email: viorel.bleotu@gmail.com

Obligaţii şi interdicţii pentru conducătorii de vehicule

3

Alte obligaţii şi interdicţii pentru conducătorii de vehicule
Conducătorul de autovehicul este obligat:
• să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de
înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în
vigoare;
• să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare
la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea
competentă pentru autovehiculele conduse;
• să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalaţiei de climatizare, să menţină
permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi plăcuţele cu
numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii;
• să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;
• să se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii;
• să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa
sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private.
• să înmâneze, la cererea poliţistului rutier, documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere,
documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile
transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.
• să comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a
încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.
• să poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă şi persoanele care ocupă
locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate, cu excepţia cazurilor
prevăzute în regulament.
• să aplice semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are
în centru semnul exclamarii, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm,
dacă are o vechime mai mică de un an de la data obţinerii permisului de conducere după cum urmează:
»» la motocicletă, în partea din spate lângă numărul de înmatriculare;
»» la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos;
»» la autovehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe caroserie,
în partea din spate stânga sus;
»» la tramvai, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon, în partea din spate
stânga sus;
»» la autovehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul autovehiculului, în partea din dreapta jos şi
pe caroseria remorcii, în partea din spate stânga sus.
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Se interzice conducătorului de autovehicul:
• să conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără
drept de circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat;
• să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în
certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
• să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabina ori în caroseria autovehiculului
destinat transportului de mărfuri;
• să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii,
pe părţile laterale ale caroseriei sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi
în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
• să transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă al autovehiculului, chiar dacă sunt ţinuţi
în braţe de persoane majore;
• să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura,
dimensiunile acestuia;
• să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile
deschise;
• să aibă în timpul mersului preocupări de natura a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească
instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi
participanţi la trafic;
• să folosească telefoane mobile atunci când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute
cu dispozitive tip “mâini libere”
• să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune
pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în pericol
siguranţa circulaţiei;
• să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri ori
accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducatorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât
şi din exterior;
• să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale, care restrâng
sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate,
prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;
• să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care
diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare,
care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
• să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să
decupleze transmisia în timpul mersului;
• să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
• să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite
cu zapadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante
omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului;
• să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute
în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt
uzate peste limita admisă;
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• să conducă un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau
staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor
dispozitive neomologate;
• să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii
ori pentru probe, deteriorate sau neconforme cu standardul;
• să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare
celorlalţi participanţi la trafic;
• să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
• să arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substanţe.

Conducatorului de vehicul dacă are o vechime mai mică de un an de la data obţinerii permisului
de conducere îi este interzis:
• să conducă autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase;
• să conducă vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;
• să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţa în România,
este obligat:
• să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult
48 de ore de la constatare;
• să depună imediat la autoritatea emitentă originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea
duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
Deţinătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
Durata semnalului emis de sistemul sonor nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia
nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.
Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanşează la trecerea, în imediata
apropiere, a altui vehicul.
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Obligaţii în caz de accident
Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
• s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
• a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul
sau alte pagube materiale;
• în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, a remorcilor şi a mopedelor,
care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de
pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.
Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor
cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă
fără drept de circulaţie. Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de
la data aplicării măsurii poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului.”
Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau
vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată
a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei.
Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma
căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane,
precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este
obligată să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112,
existent în reţelele de telefonie din România.
Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în
urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor
persoane, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care
cercetează accidentul.”
Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea
vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:
a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru,
să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel
mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.
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Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la lit.b :
a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a
avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.
Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă, tramvai sau
moped a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în
24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea
documentelor de constatare. Aceste persoane sunt exceptate de la obligaţia prezentării la unitatea de
poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor
respective.
Repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după
caz, de societăţile din domeniul asigurărilor.
La solicitarea Comisiei pentru supravegherea asigurărilor sau a societăţilor din domeniul asigurărilor,
poliţia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.
La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile din domeniul asigurărilor comunică în termenul stabilit de aceasta
copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidenţa acestora
sau alte date expres cerute, în condiţiile legii.

Remorcarea
Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul rutier care poate
tracta două remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport
persoane în localităţile turistice, cu condiţia ca acesta să nu fie mai lung de 25 m şi să nu circule cu viteza
mai mare de 25 km/h.
Motocicleta fără ataş, precum şi bicicleta pot tracta o remorca uşoară având o singura axă.
Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate
efectua numai dacă:
• elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;
• ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trăgător;
• dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege;
• elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt
compatibile;
• vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la
schimbarea direcţiei de mers.
În cazul rămânerii în pană a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducătorul ansamblului este obligat
să îl scoată imediat în afara părţii carosabile sau, dacă nu este posibil, să îl deplaseze lângă bordură ori
acostament, aşezându-l paralel cu axa drumului şi luând măsuri pentru remedierea defecţiunilor sau, după
caz, de remorcare.
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Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, autovehiculul sau remorca acestuia care are defecţiuni
la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasă nu poate fi tractat/tractată pe drumurile publice
fără a avea în funcţiune, în partea stângă, în faţă, o lumină de întalnire şi în spate, una de poziţie.
Dacă un autovehicul sau o remorcă a rămas în pană pe partea carosabilă a drumului şi nu poate fi deplasat/
deplasată în afara acesteia, conducătorul autovehiculului este obligat să pună în funcţiune luminile de
avarie şi să instaleze triunghiurile reflectorizante.
Triunghiurile reflectorizante se instalează în faţa şi în spatele vehiculului, pe aceeaşi bandă de circulaţie,
la o distanţă de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participanţii
la trafic care se apropie. În localităţi, atunci când circulaţia este intensă, triunghiurile reflectorizante pot fi
aşezate la o distanţă mai mică sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalţi
conducatori de vehicule.
Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducătorul poate folosi, pe
timpul nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, o lampă portativă cu lumină galbenă intermitentă, care
se instalează la partea din spate a vehiculului.
Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a
simula o rămânere în pană în locurile unde oprirea ori staţionarea este interzisă.
În cazul căderii din vehicule, pe partea carosabilă, a încărcăturii sau a unei părţi din aceasta, care constituie
un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat să îl semnalizeze cu unul dintre
mijloacele prevăzute.
Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli:
• conducătorii autovehiculelor trăgător şi, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere
valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
• autovehiculul trăgător să nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excepţia
cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanării;
• remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m.
Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o
legatură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătura flexibilă trebuie fixată la elementele
de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
• conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor
efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător.
Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este interzisă remorcarea acestuia pe
timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are
aplicate inscripţia “Fără semnalizare”, precum şi indicatorul “Alte pericole”.
Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platformă de remorcare a
părţii din faţă a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nici o persoană.
Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, a autovehiculului al cărui sistem
de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit
cu polei, gheaţă ori zapadă. Se interzice şi remorcarea a două sau mai multe autovehicule, a căruţelor, a
vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.
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Prin excepţie, se permite remorcarea unui autovehicul al cărui sistem de direcţie nu funcţionează numai în
cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roţilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o
macara sau sprijinirea roţilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platformă de remorcare.
Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaţii deosebite, pe distanţe scurte,
un alt automobil pentru a-i pune motorul în funcţiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în
pericol siguranţa deplasarii celorlalţi participanţi la trafic.
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