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CODUL STRĂZII, REGULILE,
PUNCTELE DE LA PERMISUL DE CONDUCERE

CODUL STRĂZII, REGULILE PRINCIPALE
PENTRU CINE CUNOAŞTE PUŢIN LIMBA ITALIANĂ
Siguranţa persoanelor în circulaţia stradală este o finalitate principală de ordine socială şi
economică. Circulaţia pietonilor, a vehiculelor şi a animalelor pe străzi este reglementată de
norme, în respectul legilor internaţionale.
Pentru a obliga persoanele în a respecta normele s-au prevăzut sancţiuni, administrative şi penale,
şi reducerea de puncte de la permisul de conducere, pentru aceia care nu le respectă.

PUNCTELE DE LA PERMISUL DE CONDUCERE

Pentru ceea ce priveşte punctele, fiecare permis de conducere are la dispoziţie 20 puncte.
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Punctele se micşorează de fiecare dată când conducătorul încalcă una din normele de
comportare. Acestea se recuperează dacă de la ultima abatere trec doi ani fără să se comită
altele şi întotdeauna când nu s-a atins cota zero.
Pentru persoanele care au obţinut permisul după 1 octombrie 2003, dacă comit infracţiuni în primii
trei ani, reducerea de puncte va fi dublă.
Atunci când se pierd multe puncte, pentru a recâştiga cel puţin 6(şase) este necesar de a
frecventa un curs de recuperare la şcolile de conducere. DACĂ VREI SĂ ŞTII CÂTE PUNCTE AI
TELEFONEAZĂ LA NUMĂRUL 848 782782.
S-a introdus un premiu de bună comportare pentru conducătorii care nu pierd puncte în doi ani
consecutivi; într-adevăr este posibil de a obţine până la zece puncte.
* Suma penalizării a crescut în conformitate cu art. 195 (pentul 2a) din codul Rutier, pentru că
încălcarea a fost comisă după orele 22,00 şi înainte de orele 07,00.
Ca urmare vom vedea care sunt încălcările de norme principale în care se pierd punctele:

LISTA
Art.

PRINCIPALELE SANCŢIUNI

141

Viteza periculoasă în curbe, intersecţii, coborâri, locuri frecventate,
noaptea, cu redusă vizibilitatea.
Competiţii, întreceri în viteză cu vehicule cu motor (spre exemplu
pariuri). Ridicarea permisului şi sechestrarea vehiculului. Art. 9, and 9
bis
Excesul de viteză cuprins între 11 şi 40 Km/h.
Excesul de viteză superior de 41 Km/h şi 60 Km/h.. Ridicarea imediată
a permisului, duc la suspendarea permisului de conducere: ridicarea
imediata a permisului de conducete cu suspenderea de la 1 la 3 luni.
Excesul de viteză superior de 60 Km/h . Ridicarea imediată a
permisului, suspendarea permisului de la 6 la 12 luni.
A nu circula pe banda care este cea mai la dreapta în străzi cu două
sau mai multe benzi de circulaţie pe sens de mers.
Circulaţia în sens contrariu. Circulare in sens invers (contro mano).
Circulaţia în sens contrar în curbe, cu redusă vizibilitate sau străzi părţi
carosabile separate sau pe racorduri. Ridicarea permisului de
conducere.suspendarea, de la 1 la 3 luni, pentru repetarea
suspendăriio a carnetului de la 2 la 6 luni.
Lipsa de precedenţă la stop (cartello di stop).
Toate celelalte cazuri de lipsă de precedenţă.
Nerespectarea indicatoarelor orizontale şi verticale, excluzând
semnalele de staţionare interzisă.
Trecerea cu semaforul roşu sau în ciuda faptului că agentul de poliţie
lasă să treacă alte fluxuri de trafic (2 încălcări de normă în doi ani duc
la suspendarea permisului de conducere de la 1 la 3 luni.
Încălcări de norme comise la trecerile de nivel.
Depăşirile fără condiţii(spaţiu, vizibilitate). Depăşirea pe dreapta de
tramvai sau autobuz.
Modalităţi de depăşiri (2 încălcări de norme în doi ani duc la
suspendarea permisului de conducete de la 1 la 3 luni.
Depăşirea de: tramvai, printre mijloace de transport grele, în aria de
intersecţie, curbe, “dublă depăşire ”,trecerile de nivel fără bariere fără
semafor etc. (ridicarea imediată a permisului de conducere
suspendarea de la 1 la 3 luni, pentru premise de conducere făcute de
mai putin 1 an. 2 Cu. Suspendarea de la 3 la 6 luni.
Depăşirea efectuată la conducerea mijloac4elor de transport grele
(ridicarea imediată a permisului de conducere suspendarea de la 2 la
6 luni pentru premise de conducere de mai putin. 3 ani cu
suspendarea permisului de la 1 la 3 luni.
Nerespectarea distanţei de siguranţă. Accidente cu pagube mari.
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149
149
152
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Nerespectarea distanţei de siguranţă care duce la coliziunea cu
pagubă mare vehiculelor. Dova (2) violări in 2 ani cu suspendarea
permisului de la 1 la 3 luni.
Nerespectarea distanţei de siguranţă care duce la coliziunea cu leziuni
persoanelor. In cay ca se fac pagube si la autovehicol se sospende
carnetul de la 1 la 3 luni.
Nefolosirea luminilor (chiar şi în timpul staţionării nocturne pe partea
carosabilă). Este obligatorie folosirea fazei lungi în afara localităţilor.
Folosirea fayei de intalnire pentru ciclomotorii si motociclete.
In caz can u se foloseste faza de intâlnire in timpul mersului (masina).
Folosirea fazei lungi când se întâlnesc alte vehicule.
Manevre sau schimburi de benzi neregulate sau fără semnalizare.
Inversiuni de mers în apropierea curbelor, dunelor sau intersecţii.
Staţionarea în spaţiile pentru invalizi, pe benzile dedicate pentru
circulaţia de autobuz sau în ariile pentru staţionarea autobuzelor.
Ridicarea macinii (autovehicolului).
Lipsa expunerii “triunghiului” în caz de cădere de materiale pe partea
carosabilă.
Căderea sau împrăştierea pe partea carosabilă a materialelor care pot
să creeze pericol (ex. ulei)
Lipsa expunerii “triunghiului” în caz de vehicul în avarie oprit pe partea
carosabilă şi/sau nefolosirea vestei reflectorizante sau a dispozitivelor
luminoase.
Aranjarea neregulată a încărcăturii (nu este fixat bine sau limitează
vizibilitatea conducătorului). Depasirea anterioara si posterioara a
incåricăturii marfii pe autovehicol se retine permisul.
Transportul neregulat de persoane, animale sau obiecte in
autovehicol.
Peste numerotare de pe alte vehicule; obstacole de libertate de
manevră în timpul activităţii de conducere.
Transportul neregulat de persoane, animale sau obiecte pe vehiculele
cu motor cu două roţi. Interzicerea tracţiunii.
Conducerea vehiculelor cu motor cu două roţi fără a folosi casca
(oprirea vehiculului pentru 60 de zile.
Nefolosirea sau punerea în mod greşit a centurilor de siguranţă, lipsa
folosirii de scăunele pentru copii (la 2° încălcare în doi ani
suspendarea permisului de conducere de la 15 zile la 2 luni.
Folosirea neregulată a centurii de siguranţă (ex. folosirea cârligelor
care slăbesc centura).
Nefolosirea lentilelor (dacă este prescris pe permisul de conducere).
Folosirea telefonului fără viva voce sau auricular (la 2° încălcare în doi
ani suspendarea permisului de conducere de la 1 la 3 luni.
Inversiune de mers în autostradă. Ridicarea imediată a permisului de
conducere şi oprirea vehiculului pentru pentru 3 luni. Nu este permis
sa se plateasca in masura medusa. Cu suspendarea permisului de la
6 la 24 luni.
Mers înapoi în autostradă.
Circulaţia pe banda dedicată vehiculelor de urgentă. Ridicarea
permisului de conducere suspendarea de la 2 la 6 luni.
Lipsa de precedenţă pentru vehiculele de urgenţă (poliţia, carabinieri,
ambulanţe, etc.) cu dispozitivele de alarmă în funcţiune.
Conduce cu cantitatea di alcool superiore a YERO, fino 0,50 grami/litro
(nu trebuie să depăseşcă 0,50). Pentru incepători pentru acei ce au
carnetul de conducere mai puţin de trei ani; pentru cei ce au vârsta
inferioară de 21 ani; pentru cei care sunt profesonişti (camionişti,
taxişti, şoferii de autobus, etc).
Se sancţionează (se dă amendă dublă) in cazul de accident stradal.
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186 A

186 B
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Driving with a blood alcohol level above 0.50 and not more than 0.80
g / l; withdrawal and suspension from 3 to 6 months of driving.
Se sancţionează (se dă amendă dublă), nu se poate uza autovehicolul
pentru 180 zile, in cazul de accident stradal. Sancţiune
contravenzională (nu penală).
Driving with a blood alcohol level greater than 0.8 g/l. and not more
than 1.5 g / l. Immediate withdrawal and suspension of driving license.
Conducerea vehiculelor în stare de ebrietate. Investigaţiile sunt
necesare în caz de accident. Imediate de retragere a licenţei, licenţa
de suspendare, etc. Convulsii a vehiculului în cazul în care
conducătorul auto este, de asemenea, proprietarul şi depăşeşte 1,5 g
/ l (grame / litru), suma de alcool, apoi confiscare a vehiculului.
In caz de accident stradal la carnetul de conducere, de anularea.
REFUZAREA a testului de alcool cu suspenderea permisului.
Conducerea sub influenţa drogurilor. Probele de constatare sunt
obligatorii în caz de accident stradal. Ridicarea imediată a permisului
de conducere, suspenderea permisului si sechestro preventivo a
autovehicolului, etc..
In caz de accident stradal la carnetul de conducere, de anularea.
REFUZUL a fare testul de subtante stupefacente (influenţa drogurilor)
cu suspenderea permisului, etc…
In cazul accidentului cu pagube la masina si refuzul de informatii cu
interzicerea de la siguranta circulatiei.
Fuga în caz de accident cu pagube lejere doar la lucruri.
Fuga în caz de accident cu pagube grave doar lucrurilor. Suspendarea
permisul de la 15 zile la 2 luni.
Fuga în caz de accident cu pagube persoanelor. Suspendarea
permisul de la 1 la 3 ani. Sechestro motovehicolului si a ciclomotorilor.

189

REFUSUL DE SOCORSUL (ajutorul) la persoanele accidentate.
Suspendera permisului de la 18 luni la 5 ani.

191

Lipsa de precedenţă pietonilor care încep să treacă pe trecerea de
pietoni.
Lipsa de precedenţă pietonilor care traversează strada acolo unde
lipsesc trecerile pentru pietoni.
Lipsa de precedenţă persoanelor invalide sau înzestrate de bastonul
alb sau câine ghid. (rb; surd-orb).
Neoprirea la HALT dat de Poliţie, Carabinieri, etc, refuzul de a face
inspecţia vehiculului, Nu este atent la ordine circulatiei si nu circola in
fila. Nu este admisa plătîrea.
Neprezentarea documentelor. Nu este admisa plătîrea.
A nu se opri la postul de bloc. Nu este admisa plătîrea.
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MOTORETE CU CILINDRATA PÂNĂ LA 50 CM°3

Pentru a conduce o motoretă este necesar de a avea cu sine:
-

Certificatul de circulaţie (libretul)

conţinător de date tehnice. Reamintim
că dacă se cumpără o nouă motoretă ,
după 4 (patru) ani acesta trebuie să fie
supus reviziei, după care această
revizie se efectuează la fiecare 2 (doi)
ani.
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-

-

Asigurarea, referită numărului de
şasiu;

Timbrul -„Bollo” (taxa anuală de

circulaţie);

Permisul (Certificatul de aptitudine la conducere) atât pentru minori cât şi pentru majorii
FĂRĂ PERMIS de conducere. Patentino.
Cine doreşte să obţină certificatul de aptitudine pentru conducere (patentino) poate frecventa
anumite cursuri organizate de către şcolile de conducere. Elevii pot frecventa cursurile organizate
în şcoli. From 19 january 2013 must driving licence AM
-

ALTE VEHICULE CU MOTOR

Pentru a conduce un autoturism, o motocicletă sau alt vehicul cu motor este necesar de a avea cu
sine următoarele:

-

Cartea de circulaţie (libretul) care

conţine datele tehnice. Reamintim că
dacă se cumpără un nou autovehicul,
după 4 (patru) ani acesta trebuie să fie
supus reviziei, după care această
revizie se efectuează la fiecare 2 (doi)
ani.
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-

-

asigurarea;

Permisul de conducere valid pentru
tipul de vehicul care se conduce.

LIPSA DOCUMENTELOR DE CONDUCERE
Dacă ai uitat documentele de conducere mai sus amintite, acasă, trebuie să le duci
în viziune la un organ de Poliţie până în cincisprezece de zile (15). Dacă nu te
prezinţi este prevăzută o ulterioară sancţiune de euro 422,00.
Circulaţia cu permisul de conducere eliberat de Statele străine.

Conducătorii care au permis de conducere, sau permisul internaţional, eliberat de un Stat străin,
pot să conducă în Italia vehicule pentru care este valid permisul de conducere sau permisul
internaţional, pentru 1 (unu) an de la luarea reşedinţei. PÂNĂ ÎNTR-UN AN DE LA LUAREA
REŞEDINŢEI TREBUIE SĂ EFECTUEZE CONVERSIUNEA PERMISULUI.
DACĂ NU ESTE POSIBILĂ CONVERSIUNEA PERMISULUI, ACEŞTIA TREBUIE SĂ OBŢINĂ
PERMISUL DE CONDUCERE ITALIAN FRECVENTÂND ŞCOLILE DE CONDUCERE.
Dacă permisul de conducere sau permisul internaţional eliberat de un Stat străin, NU este în
conformitate cu modelele stabilite în convenţiile internaţionale la care a aderat Italia, acesta trebuie
să fie însoţit de o traducere oficială în limba italiană.
Atunci când există prescrierea de a poseda un certificat de abilitare profesională (CAP), pentru
conducerea determinatelor categorii de vehicule, trebuie să aibă şi aceste documente.
Conducătorii cu permis de conducere sau permis internaţional, eliberat de un Stat străin, trebuie
să respecte toate norme de comportament; sancţiunile care se aplică sunt aceleaşi prevăzute
pentru titularii de permis de conducere italian.
Conversiunile permiselor de conducere eliberate de Statele străine şi de Statele din
Comunitatea Europeană. Atunci când titularul unui permis de conducere valid eliberat de un Stat
din Comunitatea Economică Europeană, ia reşedinţa în Italia, acestuia se aplică dispoziţiile Italiene
în materie de validitatea permisului, controlul medic, dispoziţii fiscale şi înscrieri pe permisul de
conducere. Aceasta este valabil şi pentru certificatul de abilitare profesională (CAP).
Titularii de permis de conducere eliberat de un Stat NU comunitar, pot efectua conversiunea
permisului de conducere dacă există acorduri internaţionale de reciprocitate.
Eliberarea permisului de conducere , înlocuind permisul eliberat de un Stat străin, are loc în urma
controalelor de a poseda cerinţe psihice, fizice şi morale.
La acei care , după ce a decurs peste 1 an (365 zile) de la luarea reşedinţei în Italia, conduc
cu permisul de conducere, sau alt document eliberat de un Stat din afara comunităţii NU în
curs de validitate (expirat) se aplică sancţiunile administrative şi accesorii care sunt
prevăzute pentru cine conduce FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE.
Acelora care au reşedinţa în Italia de mai puţin de 1 (unu) an şi conduc cu permisul sau alt
document eliberat de un Stat străin EXPIRAT de validitate
sau acelora care după trecerea de peste 1 (unu) an de la luarea reşedinţei în Italia conduc
cu documente în curs de validitate (fără conversiune).Se aplică sancţiunile prevăzute pentru
cine conduce cu permis italian EXPIRAT DE VALIDITATE .

LISTA STATELOR CARE ELIBEREAZĂ PERMISE DE CONDUCERE
CARE POT FI CONVERTITE . Up date: 04/03/2017
ALGERIA
ALBANIA
IRLANDA
REPUBLICA COREEA
ARGENTINA
ISLANDA
ROMÂNIA
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AUSTRIA
SERBIJA
BELGIA
CROAŢIA
DANEMARCA
UKRAINE
FILIPINE
URUGUAY
FINLANDA
FRANŢA
GERMANIA
JAPONIA
ANGLIA
GRECIA
BULGARIA
LATVIA

LIBAN
LIECHTENSTEIN
LUXEMBURG
MACEDONIA
MALTA
SRY LANKA
MAROC
NORVERGIA
ŢĂRILE DE JOS
POLONIA
PORTUGALIA
PRINCIPATUL DE MONACO
CYPRUS
LITHUANIA

SAN MARINO
SLOVENIA
SPANIA
SLOVAK REPUBLIC
SUEDIA
ELVEŢIA
TAIWAN
TURCIA URUGUAY
UNGARIA
TUNISIA
MOLDOVA
ESTONIA
CZECH REPUBLIC

STRĂINI

DE O EXTREMĂ IMPORTANŢĂ REZULTĂ MODIFICAREA ARTICOLULUI 207 DIN CODUL
STRĂZII .
1. ATUNCI CÂND CONTRAVENIENTUL NU INTENŢIONEAZĂ SĂ EFECTUEZE PLATA –
SPRE EXEMPLU DEOARECE DOREŞTE SĂ PROPUNĂ RECURS- ACESTA TREBUIE
SĂ VERSE , MEREU ÎN MÂINILE AGENTULUI , CA TITLU DE CAUŢIUNE, O SUMĂ
CARE ESTE EXACT DUBLUL SANCŢIUNII PREVĂZUTE.
2. ÎN LIPSA VĂRSĂRII CAUŢIUNII PREVĂZUTE SE DISPUNE OPRIREA ADMINISTRATIVĂ
A VEHICULULUI PÂNĂ CÂND NU SE EFECTUEAZĂ PLATA, ŞI, ÎN ORICE CAZ PENTRU
O PERIOADĂ NU MAI LUNGĂ DE ŞAIZECI DE ZILE.
3. PENTRU TITULARII DE PERMISE DE CONDUCERE ELIBERATE DE UN STAT STRĂIN
ÎN CARE NU EXISTĂ SISTEMUL DE PERMISE CU PUNCTE , S-A INSTITUIT LA
CENTRUL DE ELABORĂRI DATE (CED) AL DEPARTIMENTULUI PENTRU
TRANSPORTURI TERESTRE DE LA MINISTERUL DE INFRASTRUCTURI ŞI
TRANSPORTURI O BANCĂ SPECIFICĂ DE DATE.
4. ACEASTA ESTE ALIMENTATĂ PROGRESIV CU DATELE ANAGRAFICE ALE
CONDUCĂTORILOR CARE AU COMIS INFRACŢIUNI , ASOCIIND FIECĂRUIA DINTRE
ACEŞTIA PUNCTELE DE PENALIZARE DUPĂ MODALITĂŢILE PREVĂZUTE DE CODUL
STRĂZII.
5. ACEIA CARE AU COMIS ÎN ARCUL DE UN AN , ÎNCĂLCĂRI DE NORME PENTRU UN
TOTAL DE CEL PUŢIN DOUĂZECI DE PUNCTE, NU POT SĂ CONDUCĂ VEHICULE CU
MOTOR PE TERITORIUL ITALIAN PENTRU O PERIOADĂ DE DOI ANI.
6. ATUNCI CÂND TOTALUL DE CEL PUŢIN DOUĂZECI DE PUNCTE S-A ATINS ÎN ARCUL
DE DOI ANI , INTERZICEREA CONDUCERII ESTE LIMITATĂ PENTRU UN AN.
7. ATUNCI CÂND TOTALUL DE CEL PUŢIN DOUĂZECI DE PUNCTE S-A ATINS ÎNTR-O
PERIOADĂ CUPRINSĂ ÎNTRE DOI ŞI TREI ANI, INTERZICEREA CONDUCERII ESTE
LIMITATĂ LA ŞASE LUNI.
ATENŢIE Dacă primiţi un raport scris cu art. 126 BIS, noi trebuie să comunice datele de
conducător auto al vehiculului pentru a elimina elementele de la licenţă. Dacă nu sunteţi de date
de driver de acolo va fi bine de 286.00 euro. Arta. 126 Bis, atunci când vine poliţia nu stiu de
conducător auto, de exemplu, în cazuri de spatiu de parcare pentru persoanele cu handicap
(art.158), sau atunci când sosesc minute pentru Securitate viteză (art. 142.8 °, 142.9 °), sau pentru
a înregistra T-roşu (art.146 pas cu lumină roşie, etc.). Reţineţi: toate sancţiuni (toate înregistrările)
trebuie să fi plătit în termen de 60 (şaizeci) de zile de la notificarea (de exemplu, după ce poliţia a
înregistra cu mana stanga de semnare a), sau atunci când sosesc acasă înregistra prin scrisoare
recomandată post. Dacă minute (de pedeapsă) nu este plătită în termen de 60 de zile de la cifra
devine dublu şi se termină în-vă impozitele.

THANKS TO Doina Chihaia Last Update 25/03/2017
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