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NR 
CRT 

DATA   

SCRISORII 

SAU 

 E-MAILULUI, 

SOLICITANT 

              

                                     CONȚINUT 
 
Mod de soluționare 

1. 09.08.2020 

e-mail 
transmis de 
domnul  

Dan Toma  
 

nr. 

înregistrare 
157050/ 

09.08.2021 

     Propune ca utilizatorii de trotinete 

electrice să poată circula pe trotuare cu o 
viteză scăzuta (maxim 5 km/h) acolo unde 
nu există piste pentru biciclete. Consideră 

mersul pe carosabil periculos pentru șoferi 
și utilizatori. Apreciază că aproape toți 

utilizatorii au vârsta mai mică de 18 ani,     
nu au carnet de conducere și nu cunosc 
regulile de circulație. 
 
 

    Răspuns transmis pe 

e-mail în care am 
precizat următoarele: 
recomandarea dânsului 

contravine prevederilor 
Codului rutier care nu 

permite deplasarea cu 
trotinete electrice pe 
trotuare, acestea putând 

circula doar pe pistele de 
biciclete și în cazul în 

care nu există aceste 
piste, pe sectoarele de 
drum unde viteza 

maximă admisă este de 
50km/h. 

2. 07.08.2021 
e-mail 

transmis de 
doamna 
Andreea 

Barbu 
 

nr. 
înregistrare 
157071/ 

09.08.2021 

    Sesizeaza faptul că trotinetele electrice 
sunt aruncate în zone nepermise iar 

operatorii de flote le amplasează înafara 
stațiilor avizate, ocupând locurile de 
parcare ale autoturismelor. 

   De asemenea, apreciază că sunt conduse 
cu viteză de copii, pe trotuare și carosabil.      
 

 
 

        Răspuns și 
corespondență pe e-

mail. Toate aspectele 
semnalate sunt cuprinse 
în regulamentul existent, 

în sensul că sunt 
interzise și sancționate.  

3 e-mail 

transmis de 
domnul 

Florin Parhon 
 
nr. 

înregistrare 
157060/ 

09.08.2021 

   Propune utilizarea vestelor 

reflectorizante pe timp de noapte, 
utilizarea căștilor de protecție, deplasarea 

unei singure persoane pe aceeași trotinetă, 
prezentarea obligatorie a cărții de 
identitate, precum introducerea multor 

reguli de circulație și sancționare. 
     Dorește ca să se inființeze un portal 

unde să se poată trimite sesizări și filmări. 
      
   

 S-a transmis răspuns pe 

e-mail, în sensul că toate 
propunerile sunt deja 

cuprinse în anexa la 
H.C.L. nr. 12/2021. 
 Pentru sesizări există 

deja o adresă de e-mail 
care s-a transmis 

domnului.  
   

4 06.08.2021 
e-mail 

transmis de 

     Propune introducerea obligativității 
folosirii căștii de protecție și a încheierii 

unei asigurări obligatorii. Precizează că de 

    Răspuns și 
corespondență pe e-

mail, în sensul că  este 
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domnul Doru 
Timaru 
 

nr. 
înregistrare 

157085/ 
09.08.2021 

multe ori sunt două persoane pe o singură 
trotinetă electrică. 

cuprins în regulament 
obligativitatea purtării 
căștii pentru utilizatorii 

cu vârsta între 14-16 ani, 
așa cum prevede Codul 

rutier.  
   Operatorii flotelor de 
trotinete electrice au 

încheiate asigurări în caz 
de accidente și acestea  

acoperă toate daunele. 
     

5 19.08.2021 

LUCA 
MATEESCU -  
de la LIME 

 
Poziție 

comună a 
celor doi 
operatori de 

flote de 
trotinete 

electrice, 
respectiv 
LIME 

TEHNOLOGY 
NETWORK 

S.R.L. și 
BOLT 
OPERATIONS 

OU 
 

nr. 
înregistrare 
165358/ 

19.08.2021 
 
 

     Solicită revizuirea art. 17 din anexa la 

H.C.L. nr. 12/2021 în sensul introducerii 
obligativițătii transmiterii unei notificări de 
către PMC către operatorii de flote 

deoarece precizează că nu au mijloace 
tehnice de identificare a trotinetelor. Nu 

doresc excluderea din regulament a 
termenului de 180 minute și nici ca 
staționarea să se facă doar în stații.  

      Solicită notificare din partea PMC în 
sensul anunțării depășirii termenului de 

180 minute. 

       Răspuns pe e-mail 

în sensul aprecierii că 
aceste recomandări nu 
pot fi acceptate. 

      S-a constat că 
operatorii flotelor de 

trotinete electrice încalcă 
prevederile art. 17 din 
regulament, că nu au 

ridicat/strâns trotinetele 
de pe domeniul public în 

termenul de 180 minute 
acordat, că nu s-a 
permis accesul 

autorităților publice la 
aplicația necesară pentru 

a urmări împlinirea 
acestui termen de 180 
minute, ceea ce a 

reprezentat un real 
pericol pentru siguranța 

pietonilor și a 
autovehiculelor. 
    Cei doi operatori au 

precizat că nu dețin 
mijloacele tehnice 

necesare pentru a urmări 
modul de staționare a 
propriilor trotinete 

electrice, împlinirea 
termenului de 180 

minute, ceea ce 
înseamnă că sunt 
imposibil de urmărit nu 

numai de către operatori  
ci și de către organele de 

control ale PMC  
(neavând acces la 

aplicație). 
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NR. ÎNREGISTRARE 177748/07.09.2021 

 PROPUNERI DE MODIFICARE A ANEXEI LA H.C.L. nr. 12/2021 PENTRU 

APROBAREA  REGULAMENTULUI  PRIVIND UTILIZAREA TROTINETELOR ELECTRICE 

DEPUSE PĂNĂ LA DATA DE 20.08.2021 CONFORM LEGII NR. 52/2003 

 

CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 52/21.01.2003 PRIVIND TRANSPARENȚA 

DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ, REPUBLICATĂ, PROIECTUL DE 

MODIFICARE A FOST POSTAT PE 06.08.2021  

 

 

 

 

                                     Șef serviciu,  

                                 Ligia PETRACHE 

 

 

 

 

                                                                               Întocmit, 

                                                               inspector Mihaela Iordache 

 

                                      

     Referitor la 
propunerea de 
introducere a unei 

notificări ca și obligație 
pentru PMC, apreciem că 

nu poate fi acceptată 
deoarece PMC nu deține 
mijloacele tehnice și nici 

funcționari publici care 
să implementeze o astfel 

de procedură. 


