
 

 

        

      

 

 

  

 

INFORMARE 

CU PRIVIRE LA CIRCULAŢIA TROTINETELOR  ELECTRICE 

PE DRUMURILE PUBLICE 

 

Având în vedere implementarea recentă în Municipiul Botoșani a sistemului de 

micromobilitate prin utilizarea de trotinete electrice de către cetățeni, în scopul prevenirii unor 

evenimente nedorite, Poliția Locală Botoșani vă informează cu privire la principalele reguli de 

utilizare și circulație cu astfel de mijloace de deplasare pe raza Municipiului Botoșani, așa cum 

sunt prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002 – privind circulația pe drumurile publice și H.G. nr. 

1391/2006.  

♦Potrivit ordonanței, trotineta electrică este definită ca fiind „vehiculul utilizat pentru 

transportul unei singure persoane, cu două sau trei roți, articulat cu o bară în partea din față 

folosită ca dispozitiv de direcție, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, 

dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu un motor electric”. 

♦Este interzisă circulația pe trotuar, cu trotineta electrică cu excepţia cazului când pe 

acestea sunt amenajate piste pentru biciclete; 

 Reguli pentru trotineta electrică: 

 este vehicul cu două sau trei roți având motor electric ce prinde o viteză maximă de 6-25 

km/h; 

 nu se înmatriculează sau înregistrează; 

 trebuie echipată cu lumini și dispozitive reflectorizant-fluorescente. 

 Reguli privind conducătorul trotinetei electrice: 

 are vârsta minimă de 14 ani; 

 dacă are între 14 și 16 ani, este obligatoriu să poarte cască de protecție; 

 nu poate transporta pasageri. 

 Reguli de circulație cu trotineta electrică: 

 nu se circulă pe trotuar; 

 se circulă pe pista rezervată bicicletelor; unde nu există pistă pentru biciclete, se circulă pe 

drumul care permite o viteză de maxim 50 km/h, cu respectarea regulilor de circulație; 

 se parchează lângă carosabil, paralel cu marginea, maxim două trotinete una lângă alta; 

 nu se circulă pe autostrăzi. 

♦ Sancțiunile pentru nerespectarea regulilor de mai sus: 

 nerespectarea normelor privind circulația trotinetelor electrice constituie contravenție și se 

sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni, respectiv de la 6 la 8 

puncte-amendă, fiind aplicată de către polițiștii din cadrul Serviciului/Biroului Rutier al 

Poliției Române. 

♦Conducătorii trotinetelor electrice trebuie să aibă cel puțin 14 ani pentru a conduce 

astfel de mijloace de transport, care, la fel ca în cazul bicicletelor și mopedelor, trotinetele 

electrice trebuie să fie echipate cu mijloace sonore de avertizare, de iluminare, dispozitive 

reflectorizant-fluorescente. 
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♦„Este interzis transportul pasagerilor pe aceste mijloace de transport şi, totodată, ca zone 

de folosinţă sunt pistele care au destinaţia de piste de biciclete sau pe sectoarele de drum unde 

viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km la oră. Trotinetele electrice nu 

pot depăşi viteza de 25 de km/h şi, evident, această ordonanţă completează definiţia trotinetei, 

pentru a fi foarte clar, atunci când se foloseşte, în ce parametri ai actului normativ se încadrează 

cel care foloseşte trotineta”. 

Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă 

electrică, după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate. 

În conformitate cu atribuțiile reglementate de Legea nr. 155/2010, Poliţia Locală Botoşani 

va urmări respectarea  normelor legale, pentru menţinerea ordinii şi liniştei publice, a siguranței 

circulaţiei pe drumurile publice și asigurarea măsurilor de protecţie pentru cetăţeni în vederea 

evitării unor evenimente nedorite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

În conformitate cu prevederile art.6 şi 7 din Legea nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale, la 

nivelul Poliţie  Locale Botoşani, în zilele de 22 și 23 martie 2022, au fost înregistrate şi verificate 

un număr de 63 reclamaţii şi sesizări, primite din partea cetăţenilor privind utilizarea trotinetelor.      

Având în vedere că pe raza municipiului Botoșani au fost amplasate  250 trotinete electrice 

aparţinând S.C. BOLT OPERATIONS OU – Bolt România, pentru activitatea de agrement, 

divertisment şi circulaţie  pe drumurile publice, menționăm că circulația trotinetelor electrice pe 

drumurile publice se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 – privind circulația 

pe drumurile publice.  

2. trotineta electrică este un vehicul cu doua roţi şi ghidon, utilizat pentru transportul unei 

singure persoane care ar trebui să nu depăşească viteza maximă de 25 km/h ; 

3. pentru a fi condusă pe drumurile publice, conducătorul trebui să aibă cel puţin 14 ani, 

trotineta sa fie echipată cu mijloace de iluminat şi dispozitiv reflectorizant-fluorescent, sa fie 

prevăzut cu sistem de avertizare sonoră, prevăzut cu mijloc de frânare, sistem de direcţie eficient, 

iar casca  de protecţie  este obligatorie pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani. 

Conform prevederilor Hotărârii nr. 1391/2006 – Regulamentul de aplicare a Ordonanţei  de 

urgenţă nr. 195/2002 se interzice conducătorilor de biciclete sau trotinete electrică : 

    a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia "Accesul 

interzis bicicletelor"; 

    b) să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru 

biciclete; 

    c) să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate; 

    d) să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive; 

    e) să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras 

de o persoană aflată într-un vehicul; 

    f) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu 

stânjenesc circulaţia pietonilor; 

   g) să circule cu deficienţe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut 

cu avertizor sonor; 

    h) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe 

trotinetă electrică ; 

    i) să circule în interiorul localităţilor în care nu funcţionează iluminatul public, precum şi în 

afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea 

serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă; 

    n) să circule fără a ţine ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică. 

 

Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, 

după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate. 

 

Poliţia Locală Botoşani, va urmări respectarea  normelor legale, conform competenţelor 

atribuite de legislaţia în vigoare, pentru menţinerea ordinii şi liniştei publice, a circulaţiei pe 

drumurile publice , asigurarea măsurilor de protecţie pentru cetăţeni şi evitarea unor evenimente 

nedorite. 

 


