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Noţiuni despre drum
Drumul constituie suportul material al desfăşurării traficului rutier, fiind definit ca orice cale de comunicaţie
terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei
publice.
Drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;

Părţile componente ale drumului public:
• partea carosabilă – porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un
drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă
despărţitoare sau prin diferenţă de nivel;
• acostamentul – fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;
este specific drumului public din localităţile rurale şi este destinat circulaţiei pietonilor sau a animalelor
precum şi pentru oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor
• şanţurile sau rigolele – amenajarea laterală dispusă la marginea platformei drumului;
• trotuarul – spaţiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin
diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;

Platforma
Acostamentul

Profiluri ale drumului public:
a) în plan longitudinal:
• drum în aliniament:
»»

este drumul în linie dreaptă;

• drum în curbă:
»»
este segmentul de drum
cuprins între două drumuri în
aliniament;

Trotuarul
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• drum în palier;
»»

este drumul în acelaşi plan;

• drum cu declivităţi:
»»

• în rampă când urcăm;

»»

• în pantă când coborâm;

b) în plan transversal:
• drum în rambleu; atunci când partea
carosabilă este mai sus decât nivelul
şanţurilor sau elementelor de decor;

• drum în debleu; atunci când partea
carosabilă este mai jos decât nivelul
şanţurilor sau elementelor de decor;

• drum cu profil mixt: cu o parte în
rambleu şi cealaltă în debleu;

• bandă de circulaţie – subdiviziunea longitudinală a părţii
carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace,
dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia întrun sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se
deplasează pe două roţi;
• bandă pentru staţionarea de urgenţă – subdiviziunea
longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea
dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv
staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar
care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă;
• autostradă – drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv
circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu două
căi unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu
excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens
şi bandă de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin
locuri special amenajate;
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Clasificarea drumurilor publice:
• din punct de vedere al destinaţiei, drumurile se împart în:
»»
drumuri publice-obiective de utilitate publică, destinate circulaţiei rutiere, în scopul
satisfacerii cerinţelor de transport unitar ale economiei naţionale, ale populației şi de apărare a
ţării. Acestea sunt proprietate publică;
»»
drumuri de utilitate privată-destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier în
activităţile economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altora
asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizările
de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în
administrare.
• din punct de vedere al circulaţiei, drumurile se împart în:
»»
drumuri deschise circulaţiei publice, care apar cuprind toate drumurile publice şi acele
drumuri de utilitate privată care servesc obiectivele turistice ori alte obiective la care publicul are
acces;
»»
drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care
servesc obiectivelor la care publicul nu are acces.
• din punct de vedere funcţional şi administrativ teritorial, în ordinea importanţei, drumurile publice
se împart în urmatoarele categorii:
»»
drumuri de interes naţional, care aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile
naţionale, care asigură legăturile cu: capitala ţării, reşedintele de judet, obiectivele de interes
strategic naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi:
• autostrăzi;
• drumuri expres;
• drumuri naţionale europene (E);
• drumuri naţionale principale;
• drumuri naţionale secundare.

Drum naţional

Drum judeţean

Drum deschis
traficului
Autostrada

internaţional

Drum naţional

Drum comunal

Drum judeţean

Drum comunal
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Încadrarea în aceste categorii se face de catre Ministerul Transporturilor, cu excepţia drumurilor naţionale
europene, a căror încadrare se stabileşte potrivit acordurilor si convenţiilor internaţionale la care România
este parte.
• drumuri de interes județean care fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile
județene, care asigură legătura între:
»»
reşedinţele de judeţ cu: municipiile, oraşele, reşedintele de comună, staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, porturile şi aeroporturile, obiectivele importante, legate de
apărarea ţării, şi cu obiectivele istorice importante;
»»

oraşe şi municipii;

»»

reşedinte de comună.

• drumuri de interes local care aparţin proprietaţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se
află şi cuprind:
a) drumurile comunale, care asigură legăturile:
»»

între reşedinţa de comună cu satele componente sau cu alte sate;

»»

între oraşul cu satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate;

»»

între sate;

b) drumurile vicinale sunt drumuri care deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele
acestora;
c) străzile sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă,
bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc;

Semnalizarea rutieră
Semnalizarea rutieră se realizează prin:
»»

indicatoare;

»»

marcaje;

»»

sisteme de semnalizare luminoasă sau sonoră;

»»

alte dispozitive speciale;

Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instalează astfel
încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte,
de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică
de funcţionare corespunzătoare.
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Indicatoare
Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;

b) de reglementare:

c) de orientare
şi informare

d) mijloace de
semnalizare a
lucrărilor

1. de prioritate;

1. de orientare;

2. de interzicere sau
restricţie;

2. de informare;

1. indicatoare rutiere
temporare;

3. de obligare;

3. de informare
turistică;

2. mijloace auxiliare de
semnalizare a lucrărilor.

4. panouri adiţionale;
5. indicatoare
kilometrice şi
hectometrice;
Indicatoarele se instalează, de regulă, pe partea dreaptă a sensului de mers.
În cazul în care condiţiile locale împiedică observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora
li se adresează, ele se pot instala ori repeta pe partea stângă, în zona mediană a drumului, pe un refugiu ori
spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a intersecţiei, în loc
vizibil pentru toţi participanţii la trafic.
Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le
precizează, completează ori limitează semnificaţia.
Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înţelegerea
semnificaţiei acestora nu este afectată.
Pentru a fi vizibile şi pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori
iluminate.
În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea şi a evidenţia semnificaţia unor indicatoare, acestea pot
figura grupat pe un panou cu folie fluorescent- retroreflectorizantă cu reflexie ridicată. Aceste indicatoare
pot fi însoţite, după caz, de dispozitive luminoase.
Semnificaţia unui indicator este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei
conducătorilor cărora li se adresează.
Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificaţia lui este valabilă numai pentru
banda ori benzile astfel semnalizate.
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A. Indicatoare de avertizare
Semnificaţia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor
care avertizează sectoare periculoase, zona de acţiune a indicatoarelor este reglementată prin plăcuţe
adiţionale.
Indicatoarele de avertizare se instalează înaintea locului periculos, la o distanţă de maximum 50 m în
localităţi, între 100 - 250 m în afara localităţilor, respectiv între 500 - 1000 m pe autostrăzi şi drumuri expres.
Când condiţiile din teren impun amplasarea la o distanţă mai mare, sub indicator se instalează un panou
adiţional “Distanţa între indicator şi începutul locului periculos”.
Pe autostrăzi şi drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu să se instaleze un panou
adiţional “Distanţa între indicator şi începutul locului periculos”. În situaţia în care lungimea sectorului
periculos depăşeşte 1000 m, sub indicator se montează panoul adiţional “Lungimea sectorului periculos la
care se referă indicatorul”.

La întâlnirea celor două indicatoare conducătorii de vehicule trebuie să
reducă viteza de deplasare mai mult sau mai puţin în funcţie de raza
curbei, urmând să accelereze după ce au trecut de jumătatea curbei
întrucât forţa centrifugă tinde să arunce vehiculul către exteriorul
curbei. Curbele cu vizibilitate mai mică de 50 m au axa care desparte cele
două sensuri de circulaţie materializată prin linie continuă. În curbele cu
vizibilitate mai mică de 50 m sunt interzise toate manevrele, conducătorii
de vehicule fiind obligaţi să circule cu o viteză care să nu depăşească 30
km/h în interiorul localităţilor sau 50 km/h în afara acestora.

prima la stânga

prima la dreapta

Indicatoarele avertizează conducătorii de vehicule că urmează o curbă
dublă prima la stânga (dreapta) sau un sector de drum cu succesiuni
de curbe. Dacă sectorul de drum se întinde pe o distanţă mai mare,
atunci indicatoarele sunt însoţite de o tăbliţă adiţională care precizează
lungimea sectorului respectiv. Prima măsură pe care trebuie să o ia un
conducător auto prudent de îndată ce a observat un astfel de indicator
este aceea de a reduce viteza de mers şi de a schimba maneta într-o
treaptă de viteză inferioară. În curbele cu rază mică de vizibilitate există
riscul derapării, dacă viteza de mers depăşeşte 30 km/h în interiorul
localităţilor sau 50 km/h în afara acestora, mai ales în locurile unde
suprafaţa carosabilă este acoperită cu mâzgă, polei sau zăpadă.

Semnalizarea Rutieră

Curbă deosebit de
periculoasă

Panouri succesive pentru
curbe deosebit de
periculoase

Coborâre

Urcare cu
înclinare mare

Acest indicator informează conducătorii de vehicule de apariţia unei
curbe deosebit de periculoase, cu raza sub 100 m, avertizându-i asupra
schimbării bruşte a direcţiei de mers. Vârful săgeţii indică direcţia curbei
periculoase. Indicatorul este caracteristic zonelor de relief accidentat sau
anumitor aşezări rurale nesistematizate. În aceste locuri conducătorul de
vehicul va circula cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în interiorul
localităţilor sau 50 km/h în afara acestora pentru a permite înscrierea
vehiculului într-o asemenea curbă.
Indicatorul se instalează în curbe deosebit de periculoase, precedate de
aliniamente lungi de peste 500 m, printr-o succesiune de 5 asemenea
panouri, de la intrarea până la ieşirea din curbă. Pot fi instalate pe fiecare
sens de circulaţie sau numai pe un singur sens, caz în care panourile
sunt pliate sub formă de „V” pentru a fii vizibile din ambele sensuri de
deplasare. Pe aceste sectoare de drum conducătorii de vehicule vor
circula cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în interiorul localităţilor
sau 50 km/h în afara acestora.
Procentul de 10% indică cu câţi metri drumul urcă sau coboară faţă de
nivelul bazei pe o distanţă de 100 m. La întâlnirea indicatorului „Coborâre
periculoasă” prima grijă a conducătorului auto este de a trece maneta
schimbătorului de viteză, din priză directă, cu o treaptă sau două în
jos, pentru a-şi asigura frâna de motor şi a evita folosirea prelungită a
frânei de serviciu. Este foarte periculos într-o asemenea împrejurare de a
scoate maneta schimbătorului din viteză şi de a coborâ cu motorul oprit
pentru a face economie de carburant.
La urcarea unei rampe semnalizată cu indicatorul „Urcare cu înclinare
mare” se cuplează într-o treaptă de viteză inferioară, de regulă aceeaşi
cu care s-ar realiza coborârea drumului respectiv. Pe un drum în rampă,
dacă banda de circulaţie a celui care urcă se îngustează datorită unor
obstacole imobile, atunci vehiculele care urcă au prioritate faţă de cele
care coboară. În această situaţie, înainte de a trece pe banda destinată
circulaţiei din sens invers, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure
preventiv că cel care vine din sens invers a redus viteza şi este pe punctul
de a opri. Pe lungimea pantei sau rampei staţionarea este interzisă, iar
în vârful rampei, când vizibilitatea este redusă sub 50 m, sunt interzise
toate manevrele voluntare.
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1. Drum îngustat
pe ambele părți

2. Drum îngustat
pe partea dreaptă

3. Drum îngustat
pe partea stângă

Primul indicator indică faptul că drumul se îngustează pe ambele sensuri de deplasare. Al doilea
indicator avertizează conducătorii de vehicule fie că se face trecerea de la două benzi de circulaţie la
una singură, fie că banda pe care circulă se îngustează datorită unor obstacole sau lucrări. Al treilea
indicator avertizează conducătorii de vehicule că banda de circulaţie destinată circulaţiei din sens
invers se îngustează.
Pe sectorul de drum îngustat sunt interzise următoarele manevre: oprirea, staţionarea, parcarea,
întoarcerea şi mersul înapoi. Depăşirea este permisă dacă nu se periclitează siguranţa celui depăşit sau
a celorlalţi participanţi la trafic.

Indicatorul avertizează conducătorii de vehicule să păstreze o distanţă
lateral corespunzătoare faţă de extremitatea dreaptă a părţii carosabile
întrucât există diferenţă de nivel, fiind posibilă răsturnarea în cazul
părăsirii carosabilului.
Acostament periculos

Drum aglomerat

Tunel

Indicatorul se instalează pe căi care deservesc localităţi importante şi/
sau turistice ori în locuri aglomerate (popasuri, restaurante amplasate
în apropierea părţii carosabile) şi avertizează că se circulă frecvent în
coloană „bară la bară”. În această situaţie, obligaţia conducătorilor de
vehicule este de a menţine o distanţă corespunzătoare faţă de vehiculul
pe care îl precede, pentru a putea opri vehiculul în siguranţă când cel din
faţă reduce viteza sau frânează brusc.
La întâlnirea indicatorului, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să
reducă preventiv viteza de deplasare şi să aprindă luminile de întâlnire.
În tunelurile iluminate se vor menţine aprinse luminile de întâlnire
iar în cazul opririlor accidentale se va oprii funcţionarea motorului. În
interiorul acestuia sunt interzise toate manevrele. Gradul diferit de
iluminare poate afecta capacitatea vizuală a conducătorilor de vehicule.
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Primul indicator avertizează conducătorii de vehicule că se apropie
de un pod mobil. Podul mobil poate fi o parte a unui pod rutier ce se
deschide la anumite intervale pentru trecerea pe sub pod a unor vapoare.
Circulaţia poate fi întreruptă de o barieră sau de semnale luminoase.
Celălalt indicator poate să indice apropierea de un chei sau de un mal
abrupt, în zone portuare sau de agrement acvatic, unde există riscul
apropierii periculoase de apă. În condiţii de vizibilitate redusă, există
riscul ca suprafaţa apei să fie confundată cu drumul. La întâlnirea acestor
indicatoare prima măsură ce se impune este de a reduce preventiv viteza
de deplasare a vehiculului.

Iesire spre un chei sau mal
abrupt

Drum cu denivelari

La întâlnirea acestor indicatoare conducătorii de vehicule sunt obligaţi să
circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în interiorul localităţilor
sau 50 km/h în afara acestora Pe drumurile cu denivelări ignorarea
reducerii progresive a vitezei de deplasare determină conducătorii de
vehicule să frâneze brusc când întâlnesc asemenea denivelări sau să
evite denivelările prin schimbarea bruscă a direcţiei de mers, smucind
volanul, riscând să derapeze, să se răstoarne sau să acroşeze un alt
vehicul ce vine din sens opus.

Denivelare pentru
limitarea vitezei

Drum lunecos

Indicatorul „Drum lunecos” avertizează conducătorii de vehicule de
existenţa unor porţiuni de drum unde acesta este sau poate deveni
lunecos, datorită unor condiţii atmosferice sau circulaţiei maşinilor
agricole. Conducătorii de vehicule trebuie să evite bruscarea frănei şi a
direcţiei pentru a nu influenţa negativ stabilitatea autovehiculului care
ar conduce la derapaj.
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Improscare cu pietriș

Acest indicator se instalează pe drumurile publice unde se execută lucrări
la partea carosabilă prin împrăştierea pietrişului sau în zona balastierelor.
La întâlnirea indicatorului conducătorii de vehicule trebuie să reducă
preventiv viteza de deplasare, să mărească distanţa faţă de vehiculul
care circulă în faţa sa şi să evite pe cât posibil efectuarea manevrelor
de depăşire ori de oprire. În situaţia când trebuie să depăşească se va
mări distanţa lateral faţă de vehiculul depăşit şi se va reintra pe partea
dreaptă a drumului public, într-un punct mult mai în faţă, decât la o
depăşire normală.
Indicatorul se instalează în defilee montane în care există riscul
desprinderii de pietre sau de blocuri de stâncă din lateral. Avertizează
conducătorii de vehicule să circule cu atenţie astfel încât eventualele
stânci căzute să poată fi evitate şi să părăsească cât mai repede posibil
zona de acţiune a indicatorului.

Căderi de pietre

Presemnalizare trecere
pietoni

Indicatorul avertizează conducătorii de vehicule că peste 50 m urmează
o trecere pentru pietoni. Preventiv, se reduce viteza de deplasare şi se
sporeşte atenţia, pentru ca indicatorul sau marcajul corespunzător să
fie observat din timp, dar şi pentru a nu fi surprins de pietonii aflaţi în
traversare.

Indicatorul poate fi întâlnit în locurile frecventate de copii (şcoli,
grădiniţe, creşe, parcuri de joacă etc), pe fiecare sens de circulaţie, pentru
evitarea unui posibil accident. La întâlnirea lui conducătorii de vehicule
trebuie să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în interiorul
localităţilor sau 50 km/h în afara acestora, în intervalul orar 07,00-22,00.
Copii

Indicatorul se instalează înaintea marcajului care traversează şoseaua
,unind pistele obligatorii pentru biciclişti de pe cele două sensuri de
circulaţie. Se recomandă sporirea atenţiei.
Bicicliști

Semnalizarea Rutieră
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Primul indicator se întâlneşte frecvent în localităţi rurale (păşuni,
ferme, locuri de traversare etc). Al doilea indicator îl întâlnim în zonele
de pădure, rezervaţii naturale sau alte locuri unde există posibilitatea
întâlnirii animalelor sălbatice. Se recomandă reducerea preventivă a
vitezei de deplasare şi sporirea atenţiei. În cazul primului indicator, când
apar animale conduse pe partea carosabilă sau acostament, conducătorii
de vehicule vor circula cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în
localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor
Animale

Indicatorul avertizează conducătorii de vehicule apropierea de un sector
unde se execută lucrări la partea carosabilă. La întâlnirea lui, conducătorii
de vehicule trebuie să circule cu atenţie şi să respecte semnalizarea
temporară din zona respectivă.
Lucrări

Indicatorul se instalează înaintea unei intersecţii dirijate prin semnale
luminoase, în localităţi sau în afara acestora (unde intersecţiile
semaforizate alternează cu cele nesemaforizate, distanţa dintre acestea
fiind mare).
Semafoare

Aeroport

Vânt lateral

Indicatorul se instalează în apropierea aeroportului sau a culoarelor
aeriene de zbor, unde zgomotul depăşeşte limita normală. Conducătorii
de vehicule trebuie să circule cu atenţie pentru a nu-i surprinde şi deranja
zgomotul puternic. De asemenea, prezenţa aeronavelor nu trebuie să
distragă privirea conducătorilor de vehicule de la respectarea regulilor
de circulaţie.
Indicatorul se instalează în zonele în care vântul bate frecvent şi poate
influenţa traiectoria vehiculului. La întâlnirea lui, conducătorii de
vehicule trebuie să reducă preventiv viteza de deplasare pentru a nu fi
surprinşi de schimbarea bruscă a direcţiei vântului. Schimbarea bruscă
a direcţiei vântului poate surprinde conducătorii de vehicule acţionând
volanul cu o forţă mai mare contrară direcţiei anterioare a vântului, ceea
ce ar implica redresarea autovehiculului pe o distanţă considerabilă,
existând riscul pătrunderii pe contrasens sau ieşirea în decor.
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Indicatorul se instalează la capătul drumului cu sens unic, avertizând
conducătorii de vehicule să circule numai pe banda din dreapta, pentru
a evita coliziunea cu cei care circulă regulamentar din sens invers.
Circulație în ambele
sensuri

Alte pericole

Indicatorul se instalează la trecerile de nivel cu o cale ferată industrială
sau în alte locuri periculoase. Atunci când nu există simboluri care să
avertizeze în legătură cu un anumit pericol, se poate utiliza acest
indicator, care poate fi completat cu un panou adiţional cu o inscripţie
specifică: risc de avalanşe; acces în/din zone comerciale mari; acces în/
din locuri de agrement; acces în/din instituţii importante; acces în/din
unităţile de pompieri sau de salvare etc. La întâlnirea lui, conducătorii de
vehicule sun obligaţi să reducă preventiv viteza de deplasare şi să-şi ia
toate măsurile de siguranţă pentru zona respectivă.
Indicatorul se instalează la locul producerii unui accident de circulaţie. La
întâlnirea lui, conducătorii de vehicule trebuie să circule cu o viteză care
să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţiilor,
fiind pregătiţi să respecte semnalele poliţistului şi obligaţiile ce le revin
în caz de accident.

Accident

Indicatorul se instalează în afara localităţilor, pe drumurile cu trafic redus
şi presemnalizează o intersecţie de drumuri de aceeaşi categorie. Fiind
o intersecţie cu circulaţia nedirijată, ordinea de trecere se stabileşte prin
regula priorităţii de dreapta.
Intersecție de drumuri

Intersecție cu un drum fără prioritate si Intersecție cu un drum fără prioritate, decalate
Indicatoarele se instalează pe drumul cu prioritate în intersecţiile din afara localităţiilor. Conducătorii
de vehicule care întâlnesc indicatorul au prioritate de trecere iar cei care circulă pe drumul transversal
vor întâlnii unul dintre indicatoarele „Cedează trecerea” sau „Oprire”

Semnalizarea Rutieră
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Indicatorul se instalează în apropierea intersecţiilor cu sens giratoriu,
avertizând conducătorii de vehicule că urmează o intersecţie dirijată cu
sens giratoriu, unde se aplică regula priorităţii de stânga.
Presemnalizare intersecție
cu sens giratoriu

Trecerea la nivel cu o
cale ferată cu bariere sau
semibariere

Indicatorul se instalează deasupra celui de-al treilea panou suplimentar
şi avertizează conducătorii de vehicule că peste 150 m urmează o trecere
la nivel cu o cale ferată curentă prevăzută cu bariere sau semibariere.
Când barierele sunt ridicate, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să
circule cu viteză redusă şi să se asigure că din stânga sau din dreapta
nu se apropie un vehicul feroviar. Pe timp de noapte, barierele sunt
semnalizate cu lumină roşie sau sunt vopsite cu benzi reflectorizante de
culoare roşie şi albă.

Indicatorul se instalează în localităţile urbane, la 50 m de calea ferată
şi cu 150 m (deasupra celui de-al treilea panou suplimentar) înaintea
căii ferate, în afara localităţilor. Avertizează conducătorii de vehicule
că urmează o trecere la nivel cu o cale ferată curentă cu bariere sau
semibariere, prevăzută cu semnalizare luminoasă şi/sau sonoră.

Trecere la nivel cu o cale
ferată fără bariere

Indicatorul se instalează în localităţile urbane, la 50 m de calea ferată
şi cu 150 m (deasupra celui de-al treilea panou suplimentar) înaintea
căii ferate, în afara localităţilor şi avertizează conducătorii de vehicule
că urmează o trecere la nivel cu o cale ferată curentă fără bariere,
semnalizată cu indicatorul „Trecere la nivel cu o cale ferată simplă fără
bariere” sau „Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără bariere”.

Indicatorul se instalează în localităţi, cu 50 m înaintea căi ferate. Anunţă
apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere, prevăzută cu
instalaţie automată de semnalizare luminoasă şi/sau sonoră
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Indicatorul se instalează înaintea unei intersecţii în care circulă tramvaie
, avertizând conducătorii de vehicule că urmează să intersecteze o linie
de tramvai. Veţi respecta regulile de prioritate aplicabile în acel loc.
Tramvaiele în mers au prioritate faţă de orice alt vehicul, cu următoarele
excepţii:
Trecere la nivel cu linii de
tramvai

• dacă semnalizarea rutieră (indicatoare, marcaje, semafoare, poliţist)
conferă prioritate altui vehicul;
• atunci când tramvaiul virează la stânga într-o intersecţie nedirijată,
pierde prioritatea faţă de vehiculele care circulă din sens opus;

Mașini și utilaje agricole

Presemnalizarea unei
amenajări rutiere care
oferă și posibilitatea
întoarcerii vehiculelor

Panouri suplimentare
pentru trecerea la nivel cu
calea ferată

Panouri suplimentare la
nodurile rutiere de pe
autostrăzi

Indicatorul se instalează de regulă în localităţi rurale sau în apropierea
fermelor unde circulă frecvent maşini şi utilaje agricole. Conducătorii de
vehicule trebuie să circule cu atenţie sporită întrucât există posibilitatea
apariţiei petelor de noroi pe carosabil care influenţează negativ
stabilitatea şi direcţia autovehiculului. De asemenea, gabaritul depăşit
al unor astfel de vehicule îngreunează efectuarea manevrei de depăşire.

Indicatorul avertizează conducătorii de vehicule despre posibilitatea
întoarcerii autovehiculului prin ocolire, atunci când această manevră nu
s-a putut realiza pe o distanţă mai mare sau datorită spaţiului restrîns
pentru vehicule cu gabarite depăşite

Se instalează înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată din 50 în 50 de
metri faţă de aceasta, astfel primul panou marcat cu o dungă roşie la
50 m, al doilea marcat cu două dungi roşii la 100 m, iar al treilea panou
marcat cu trei dungi roşii la 150 m. Pe trecerea de nivel cu linii de cale
ferată şi la mai puţin de 50 m înainte şi după aceasta sunt interzise toate
manevrele, cu excepţia depăşirii care se poate efectua după trecere.

Panourile se instalează la nodurile de pe autostradă din 100 în 100 de
metri. Conducătorii care părăsesc autostrada sunt obligaţi să folosească
„banda de decelerare”.

Semnalizarea Rutieră
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Balizele se instalează acolo unde s-a creat un obstacol, o interdicţie
pentru circulaţia vehiculelor indicând modul de ocolire. Prima baliză
indică ocolirea prin stânga ei iar, cea de-a doua prin dreapta.
Baliză direcțională
care indică ocolirea
obstacolului prin stânga,
dreapta

Se instalează în aceleaşi locuri ca şi balizele direcţionale cu deosebirea
că baliza poate fi depăşită pe ambele părţi

Baliză bidirecțională

Trecere la nivel cu o cale
ferată simplă, fără bariere

Trecere la nivel cu o cale
ferată dublă, fără bariere

Se instalează înaintea trecerilor la nivel cu o cale ferată curentă simplă
sau dublă fără bariere, fiind însoţite de indicatorul „Oprire”. La întâlnirea
indicatorului conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească vehiculul
pentru a se asigura în locul unde au vizibilitate maximă, fără însă a depăşii
locul unde este instalat indicatorul sau marcajul transversal aplicat sub
forma unei linii continue pe partea carosabilă. Oprirea este obligatorie
chiar dacă vehiculul care circulă în faţă a oprit şi s-a asigurat.
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Trecere la nivel cu o cale
ferată simplă, fără bariere

Trecere la nivel cu o cale
ferată dublă, fără bariere

Indicatorul se instalează la trecerile la nivel cu o cale ferată curentă
automatizată. Apropierea trenului este semnalizată prin lămpile laterale
cu lumină roşie intermitent alternativă şi semnalul sonor, caz în care
conducătorii de vehicule vor oprii vehiculul fără să depăşescă instalaţia
automatizată. Lampa cu lumină albă intermitentă fixată în partea de sus
a indicatorului, în acelaşi plan cu lămpile cu lumină roşie intermitent
alternativă se află în stare de funcţionare pe timpul cât semnalul lămpilor
cu lumină roşie este stins, permiţând conducătorilor de vehicule trecerea.

Semnalizarea Rutieră
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B Indicatoare de reglementare
B.1. Indicatoare de prioritate:

Cedează trecerea

Indicatorul se instalează pe un drum ce intersectează drumul cu prioritate
în locul unde asigură vizibilitate maximă şi conferă conducătorilor de
vehicule posibilitatea de a se asigura din mişcare, urmând să oprească
pentru a acorda prioritate numai dacă în acel moment circulă vehicule
pe drumul prioritar. În situaţia când nu trebuie să oprească pentru a
acorda prioritate de trecere conducătorii de vehicule pot să-şi continue
deplasarea pe direcţia dorită cu obligaţia de a reduce viteza de deplasare.

Dacă observarea indicatorului este împiedicată poate fii presemnalizat
printr-un indicator similar însoţit de o tăbliţă adiţională care precizează
distanţa la care se reîntâlneşte indicatorul.

Dacă drumul prioritar îşi schimbă configuraţia indicatorul va fi însoţit de
o tăbliţă adiţională care va indica direcţia drumului cu prioritate (linia
îngroşată). Poziţia conducătorului de vehicul în această intersecţie este
pe drumul de la baza tăbliţei adiţionale, fiind obligat să acorde prioritate
numai vehiculelor care circulă pe drumul prioritar.

Indicatorul se instalează la 2-3 m de colţul intersecţiei. La întâlnirea
lui conducătorii de vehicule trebuie să oprească vehiculul pentru a se
asigura în locul unde au vizibilitate maximă, chiar dacă în acel moment
nu circulă alte vehicule pe drumul cu prioritate.

Dacă drumul prioritar îşi schimbă configuraţia, indicatorul va fi însoţit
de o tăbliţă adiţională care va indica direcţia drumului cu prioritate (linia
mai groasă). Poziţia conducătorului de vehicul în această intersecţie este
pe drumul de la baza tăbliţei adiţionale,fiind obligat să acorde prioritate
tuturor vehiculelor care circulă prin intersecţie ( celor care circulă pe
drumul prioritar şi celor care pătrund în intersecţie din partea dreaptă).
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Drum cu prioritate

Sfârșitul drumului cu
prioritate

Prioritate pentru circulația
din sens invers

Indicatorul se instalează pe drumul prioritar, conferind prioritate de
trecere conducătorilor de vehicule care îl întâlnesc. Poate fii însoţit
şi de o tăbliţă adiţională care să indice traseul drumului cu prioritate.
Conducătorii de vehicule care intersectează drumul cu prioritate vor
întâlnii unul dintre indicatoarele: „Cedează trecerea” sau „Oprire”.

La întâlnirea indicatorului conducătorii de vehicule îşi pot continua
deplasarea, deşi dreptul la prioritate a încetat, fiind pregătiţi să respecte
în continuare regulile de circulaţie dacă nu există alte mijloace de
semnalizare rutieră în zona respectivă.

Indicatorul se instalează la spaţii înguste unde nu pot să circule două
vehicule unul pe lângă celălalt. La întâlnirea lui conducătorii de vehicule
trebuie să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă din sens
invers.

Când indicatorul este însoţit de tăbliţa adiţională ce simbolizează un
autocamion sau autobuz, obligaţia de a oprii pentru a acorda prioritate
vehiculelor care circulă din sens invers revine numai categoriilor
simbolizate. Ceilalţi conducători vor respecta regulile de circulaţie
stabilite pentru sectorul de drum îngustat.

Prioritățile față de
circulația din sens opus

Indicatorul se instalează pe sectorul de drum îngustat în aceleaşi
condiţii precum şi indicatorul „Prioritate pentru circulaţia din sens invers”
conducătorii de vehicule care îl întâlnesc au prioritate faţă de cei care
circulă din sens invers

Semnalizarea Rutieră
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B.2. Indicatoare de interzicere sau restricţie
Semnificaţia indicatoarelor de interzicere sau restricţie începe din dreptul acestora. În lipsa unei semnalizări
care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunţe
sfârşitul interdicţiei sau al restricţiei, semnificaţia acestor indicatoare încetează în intersecţia cea mai
apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restricţie sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunţă
intrarea într-o localitate, semnificaţia lor este valabilă pe drumul respectiv, până la întâlnirea indicatorului
„ Ieşire din localitate” cu excepţia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

Indicatorul se instalează la capătul drumului cu sens unic şi nu
permite accesul niciunui vehicul pe sectorul de drum respectiv.
Accesul interzis

Indicatorul se instalează la ambele capete ale drumului respectiv
şi nu permite accesul vehiculelor din ambele sensuri.
Circulația interzisă în ambele
sensuri

Indicatorul se instalează în aceleaşi condiţii ca şi indicatorul
„Circulaţia interzisă în ambele sensuri”, permite numai accesul
vehiculelor al cărui deţinător are domiciliul în zona de acţiune a
indicatorului.

Accesul interzis autovechiculelor
cu excepția motocicletelor fără
ataș

Indicatorul se instalează la capetele sectorului de drum, unde
se interzice accesul oricărui tip de autovehicul, cu excepţia
motocicletelor fără ataş şi a ciclomotoarelor.
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Indicatoarele interzic accesul pe sectorul de drum la capătul căruia este instalat a categoriilor
simbolizate pe indicator

Accesul interzis vechiculelor
având o lățime / înălțime mai
mare de

Indicatoarele permit accesul pe sectorul de drum unde sunt
instalate doar vehiculelor care nu depăşesc dimensiunile de
gabarit (lăţime, înălţime).

Semnalizarea Rutieră
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Accesul interzis
vehiculelor cu masa
mai mare de .. pe osie
simplă

Accesul interzis
vehiculelor cu masa
mai mare de .. pe osie
dublă

Accesul interzis
vehiculelor cu masa
mai mare de .. pe osie
triplă

Accesul interzis
autovehiculelor sau
ansamblelor de vechicule cu
lungimea mai mare de .. m

Indicatorul interzice accesul autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule pe sectorul de drum unde
este instalat care depăşesc masa maximă admisă, greutatea pe osie sau lungimea vehiculului.

Acest indicator obligă conducătorii de vehicule să păstreze
distanţa minimă faţă de vehiculul care circulă în faţa sa, în
mers, datorită unor pericole din zona de acţiune a indicatorului
(împroşcare cu criblură,drum lunecos, etc).
Interzis autovehiculelor de a
circula fără a menține între ele un
interval de cel puțin .. m

Interzis a vira la stânga

Indicatoarele acţionează în prima intersecţie unde le întâlnim,
fiind interzis conducătorilor de vehicule să vireze pe prima stradă
la stânga sau la dreapta.

Interzis a vira la dreapta

Indicatorul interzice efectuarea manevrei de întoarcere pe
sectorul de drum unde este instalat.
Intoarcere interzisă
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Depășirea autovehiculelor, cu
excepția motocicletelor fără ataș,
interzisă

Depășirea interzisă
autovehiculelor destinate
transportului de mărfuri

Limitare de viteză

Indicatorul interzice conducătorilor oricărei categorii de vehicule
să depăşească alte vehicule cu excepţia motocicletelor fără ataş ,
care pot fii depăşite. În zona de acţiune a indicatorului mai pot fi
depăşite şi vehiculele care se exceptează pe poduri ( vehicule cu
tracţiune animală, biciclişti, ciclomotoare). Restricţia de depăşire
poate fii anulată de indicatoarele „Terminarea tuturor restricţiilor”,
„Sfârşitul interzicerii de a depăşii” sau de prima intersecţie. În
general, în zona de acţiune a indicatorului, marcajul axial este
continuu.
Indicatorul interzice conducătorilor autovehiculelor destinate
transportului de mărfuri să efectueze manevra de depăşire
pe sectorul de drum unde este instalat. Celelalte categorii
de autovehicule pot efectua manevra de depăşire. Zona de
acţiune a indicatorului este aceeaşi cu a indicatorului „ Depăşirea
autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără ataş interzisă.

Obligă conducătorii de vehicule să nu depăşească viteza maximă
înscrisă pe indicator. Restricţia este anulată de indicatoarele
„Sfârşitul limitării de viteză”,„Terminarea tuturor restricţiilor” sau
de prima intersecţie.

Limitare de viteză diferențiată pe
categorii de autovehicule

Claxonarea interzisă

Indicatorul se poate instala în apropierea şcolilor, spitalelor sau la
intrarea într-o localitate, interzicând conducătorilor de vehicule
să folosească mijloacele de avertizare sonoră. Mijloacele de
avertizare sonoră pot fi folosite în zona de acţiune a indicatorului
doar pentru prevenirea unui pericol imediat.
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Taxă de trecere

Control Poliție

Indicatoarele interzic trecerea fără a oprii în mod obligatoriu la: vamă, taxă de drum, control poliţie.

Sfârșitul tuturor restricțiilor

Indicatorul se instalează după cel puţin două restricţii de tipul:
„Depăşirea interzisă”, „Limitare de viteză”, „Întoarcerea interzisă”,
„Interzis autovehiculelor de a circula fără a menţine între ele un
interval de ....m”, „Claxonarea interzisă”, pe care le anulează. Acest
indicator nu pune capăt interzicerii staţionării sau opririi.

Indicatorul ridică restricţia impusă de indicatorul „Limitare de
viteză” , revenindu-se la viteza maximă legală.
Sfârșitul limitării de viteză

Indicatorul ridică restricţia impusă de indicatoarele „Depăşirea cu
excepţia motocicletelor fără ataş interzisă”, „Depăşirea interzisă
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri”.
Sfârșitul interzicerii de a depăși

Staționarea interzisă

Indicatorul acţionează pe partea dreaptă a sensului de mers
şi interzice staţionarea vehiculelor, oprirea fiind permisă. Dacă
lungimea sectorului unde staţionarea este interzisă este mai mare,
indicatorul va fi însoţit de tăbliţe adiţionale. Tăbliţele adiţionale
pot fi simbolizate direct pe indicator dacă nu se împiedică
observarea lor şi marchează începutul, confirmarea şi sfârşitul
zonei unde staţionarea este interzisă. În lipsa tăbliţelor adiţionale,
valabilitatea indicatorului continuă până la prima intersecţie. Pe
drumurile cu sens unic, acesta acţionează pe partea pe care este
instalat.
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Oprirea interzisă

Indicatorul acţionează pe partea dreaptă a sensului de mers
din dreptul lui şi până la prima intersecţie, dacă nu se întâlnesc
tăbliţele adiţionale care marchează începutul, confirmarea şi
sfârşitul zonei unde oprirea este interzisă. Pe drumurile cu sens
unic, acesta acţionează pe partea pe care este instalat. Interzice
oprirea, staţionarea, întoarcerea şi mersul înapoi.

Indicatoarele interzic staţionarea vehiculelor în zilele impare sau
pare pe toată durata zilei.
Staționare alternantă

Indicatoarele interzic staţionarea vehiculelor în zilele impare sau
pare în intervalul de timp menţionat pe tăbliţa adiţională.

Indicatorul interzice staţionare vehiculelor peste durata
menţionată
Zona de staționare cu durată
limitată

Indicatorul ridică restricţia impusă de indicatorul „ Zonă de
staţionare cu durată limitată”
Sfârșitul zonei de staționare cu
durată limitată

Zonă cu viteză limitată la 30km
/h

Indicatoarele obligă conducătorii de vehicule ca în zona
delimitată de cele două indicatoare să circule cu cel mult 30
km/h.
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Accesul interzis
vehiculelor care
transportă mărfuri
periculoase

Accesul interzis
vehiculelor
care transportă
substanțe de natură
să polueze apele

Indicatoarele interzic accesul pe sectorul de drum respectiv categoriilor de autovehicule simbolizate
pe indicator.

B.3. Indicatoare de obligare

Indicatorul acţionează în intersecţia în care îl găsim instalat şi obligă
conducătorii de vehicule să circule numai pe direcţia înainte.
Înainte

1
Obligă conducătorii de vehicule să vireze la dreapta: în cazul primului
indicator prin faţa lui, iar la cel de-al doilea, după ce au trecut de el.

2
La dreapta
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Indicatorul acţionează în intersecţia în care îl găsim instalat şi obligă
conducătorii de vehicule să circule optând pentru una din cele două
variante indicate de săgeţi.
Înainte sau la dreapta

Indicatoarele se instalează la începutul unui obstacol sau al unui spaţiu
interzis aflat pe carosabil. Obligă conducătorii de vehicule să ocolească
locul respectiv în direcţia indicată de săgeată. Ocolirea nu semnifică
schimbarea direcţiei de mers.

Ocolire

Obligă conducătorii de vehicule să acorde prioritate de stânga în
intersecţia în care este instalat şi să ocolească insula prin partea dreaptă
atunci când doresc să vireze pe a doua stradă sau să întoarcă.
Intersecție cu sens giratoriu

Drum pentru
pietoni

Pistă cu căi
separate pentru
pietoni și biciclete

Pistă cu căi
separate pentru
pietoni și biciclete

Pistă pentru
biciclete

Pistă comună
pentru pietoni și
biciclete

Obligă pietonii şi bicicliştii să circule pe drumurile şi pistele special amenajate.

Drum obligatoriu pentru
categoria de vehicule

Indicatorul se instalează la începutul unui drum destinat circulaţiei
mijloacelor de transport public de persoane. De regulă, drumul are o
singură bandă (şi un singur sens), separată de celelalte benzi printr-un
marcaj vizibil, de obicei galben. Circulaţia celorlalte categorii de vehicule
pe această bandă este interzisă.
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Indicatorul se instalează pe sectorul de drum pe care o viteză mică de
deplasare împiedică fluenţa traficului, ducând chiar la posibile blocaje.
Obligă conducătorii de vehicule ca pe sectorul de drum respectiv, până
la întâlnirea indicatorului „Sfârşitul vitezei minime obligatorii”, să nu
circule cu o viteză mai mică decât cea inscripţionată pe indicator. Este
interzisă oprirea şi staţionarea în zona de acţiune a indicatorului.
Viteză minimă obligatorie
/ Sfarșitul zonei de viteză
minimă obligatorie

Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase
Obligă conducătorii vehiculelor simbolizate să circule numai în direcţia indicată de săgeată
Indicatorul se instalează pe drumurile expuse frecvent unor condiţii
cum ar fi zăpada, poleiul, gheaţa, în general pe drumurile montane. Este
însoţit de panoul adiţional specific. Se recomandă montarea lanţurilor
cel puţin pe roţile directoare. Autovehiculele cu o greutate mai mare
de 3500 kg sunt obligate să circule pe drumurile cu zăpadă bătătorită,
gheaţă s au polei cu lanţuri antiderapante pe roţi.
Lanțuri pentru zăpadă
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C. Indicatoare de orientare şi informare
1. Indicatoare de orientare
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2. Indicatoare de informare
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3. Indicatoare de informare turistică
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4 .Panouri adiţionale
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Marcaje
Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Acestea
pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le
precizează semnificaţia.
Marcajele se aplică pe suprafaţa părţii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de artă,
pe accesorii ale drumurilor, precum şi pe alte elemente şi construcţii din zona drumurilor. Marcajele aplicate
pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante sau însoţite de dispozitive reflectorizante, care trebuie
să-şi păstreze proprietăţile de reflexie şi pe timp de ploaie sau ceaţă.
Marcajele nu trebuie să incomodeze în niciun fel desfăşurarea circulaţiei, iar suprafaţa acestora nu trebuie
să fie lunecoasă. Marcajele pe partea carosabilă se execută cu microbile de sticlă şi pot fi însoţite de butoni
cu elemente retroreflectorizante.

Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a) longitudinale care pot fii:
1. de separare a sensurilor de circulaţie;
2. de separare a benzilor pe acelaşi sens
b) de delimitare a părţii carosabile;
c) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru biciclisti;
d) diverse, care pot fi:
1. de ghidare;
2. pentru spaţii interzise;
3. pentru interzicerea staţionării;
4. pentru staţii de autobuze, troleibuze, taximetre;
5. pentru locuri de parcare;
6. săgeţi sau inscripţii;
e) laterale aplicate pe:
1. lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
2. parapete;
3. stâlpi şi copaci situaţi pe platforma drumului;
4. borduri.
Marcajul cu linie discontinuă poate fi simplu sau dublu şi se foloseşte în următoarele situaţii:
a) marcajul cu linie discontinuă simplă:
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1. pentru separarea sensurilor de circulaţie, pe drumurile cu două benzi şi circulaţie în ambele
sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulaţie pe acelaşi sens, pe drumurile cu cel puţin două benzi
pe sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. În localităţi acest marcaj nu
este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de
circulaţie;
5. pentru marcaje de ghidare în intersecţii;
b) marcajul cu linie discontinuă dublă, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi
marcajul este însoţit de dispozitive luminoase speciale.
Linia continuă se foloseşte în următoarele situaţii:
a) linia continuă simplă, pentru separarea sensurilor de circulaţie, a benzilor de acelaşi sens la apropierea
de intersecţii şi în zone periculoase;
b) linia continuă dublă, pentru separarea sensurilor de circulaţie cu minimum două benzi pe fiecare sens,
precum şi la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situaţii stabilite de administratorul drumului respectiv,
cu acordul poliţiei rutiere.

A. Marcaje longitudinale:

Marcaj de separare a sensurilor de circulaţie format dintr-o linie discontinuă simplă.
Marcaj de delimitare a părţii carosabile cu linie discontinuă.
Marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulaţie prin linie discontinuă are caracter orientativ,
putând fi încălcat pentru efectuarea manevrei de depăşire de către oricare din participanţii la trafic,
indiferent de direcţia din care circulă, după o prealabilă semnalizare şi asigurare că manevra se poate
face fără pericol pentru cei care îl urmează, îl preced sau urmează să se intersecteze.
Marcajele de delimitare a părţii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se execută la limita din
dreapta a părţii carosabile în sensul de mers, cu excepţia autostrăzilor şi a drumurilor expres, unde
marcajul se aplică şi pe partea stângă, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaţie.
Delimitarea extremităţii părţii carosabile prin linie discontinuă are acelaşi caracter de orientare
(ghidare), permiţând conducătorilor de vehicule să-l încalce în situaţia când doresc să iasă în afara
părţii carosabile pentru a oprii vehiculul.
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Marcaj de separare a sensurilor de circulaţie format dintr-o linie
continuă simplă.
Marcaj de delimitare a părţii carosabile cu linie discontinuă.
Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă
interzice trecerea cu vehiculul peste el. Dacă o asemenea linie separă
sensurile de circulaţie, se interzice trecerea pe partea opusă sensului
de mers.
Marcaj de separare a sensurilor de circulaţie format dintr-o linie
continuă dublă. Se aplică pe drumurile cu cel puţin două benzi de
circulaţie pe sensul de deplasare.
Marcaj de delimitare a părţii carosabile cu linie discontinuă.
Marcaj de delimitare a benzilor de circulaţie de acelaşi sens cu linie
discontinuă.
Marcaj de separare a sensurilor de circulaţie format dintr-o linie
continuă, dublată de una discontinuă. Marcaj de delimitare a părţii
carosabile cu linie continuă.
În cazul marcajului mixt de separare a sensurilor de circulaţie, o linie
continuă dublată de una discontinuă, se va respecta semnificaţia liniei
celei mai apropiate de vehicul în sensul de deplasare.
Delimitarea extremităţii părţii carosabile prin linie continuă are caracter
de interzicere a încălcării ei.

Marcaj pentru benzi cu circulaţia reversibilă. Benzile cu circulaţie
reversibilă sunt dispuse lângă axul drumului şi sunt materializate prin
linii duble discontinue. Sunt însoţite permanent de semnale luminoase
care precizează modul de folosire a acestora.

Marcaj pentru drumuri cu zonă verde separatoare.

Marcaj la apropierea de o intersecţie.

Semnalizarea Rutieră

47

Marcaj pe o bandă de decelerare. Banda de decelerare se foloseşte pentru executarea virajului la
dreapta de pe un drum prioritar sau de pe o autostradă. La executarea virajului la dreapta, conducătorii
de vehicule fiind obligaţi să circule cu o viteză care să nu depăşească 30km/h în localităţi sau 50 km/h
în afara acestora, ar stânjeni circulaţia celorlalte vehicule.

Banda de accelerare se materializează pentru crearea posibilităţii pătrunderii pe artere intens circulate,
prevăzute cu mai multe benzi de circulaţie, prin viraj la dreapta.
Această bandă creează posibilitatea conducătorilor de vehicule să poată efectua schimbarea benzii
de circulaţie, fără a stânjeni în deplasare vehiculele care circulă pe banda respectivă. Înainte de a intra
pe banda prioritară, situată lângă acostament, conducătorii de vehicule trebuie să semnalizeze şi să
se asigure că intrarea se face fără pericol pentru vehiculele care circulă pe acea bandă, ţinând cont de
poziţia şi viteza de deplasare a acestora.

Marcajul benzii suplimentare pentru vehicule lente.
Avertizarea conducătorilor de vehicule despre apropierea de o bandă destinată vehiculelor lente se
realizează prin indicatorul cu aceeaşi semnificaţie, uneori fiind precedat de o tăbliţă adiţională care
indică şi distanţa până la bandă.
Banda suplimentară pentru vehicule lente se materializează prin marcaj longitudinal, în general în
situaţia drumurilor în rampă, pentru fluidizarea circulaţiei, atunci când pe sectorul de drum respectiv
circulă şi vehicule lente.
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Marcajul benzii de stocaj pentru virajul la stânga.
Banda de stocare se materializează în zona de preselecţie pentru executarea virajului la stânga, în scopul
creerii posibilităţii vehiculelor care virează la stânga să oprească şi să acorde prioritate vehiculelor care
circulă din sens opus.

B. Marcaje transversale:
Marcaj de oprire. Marcajul transversal constând dintr-o
linie continuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor
benzi, indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la
întâlnirea indicatorului “Oprire”. Un asemenea marcaj poate
fi folosit pentru a indica linia de oprire impusă printr-un
semnal luminos, printr-o comandă a agentului care dirijează
circulaţia, de prezenţa unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu
o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea
marcajului ce însoţeşte indicatorul “Oprire” se poate aplica pe
partea carosabilă inscripţia “STOP”.
Marcaj de cedarea trecerii. Marcajul transversal constând
dintr-o linie discontinuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai
multor benzi, indică linia care nu trebuie depăşită atunci
când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea
linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub formă
de triunghi, având o latură paralelă cu linia discontinuă, iar
vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.

Pe autostrazi, pe drumurile expres şi pe drumuri naţionale
deschise traficului internaţional (E), la extremităţile părţii
carosabile, se aplică marcaje rezonatoare, pentru avertizarea
conducătorilor de autovehicule la ieşirea de pe partea
carosabilă.
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Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul
drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze
drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte
marcaje.

Marcaj de traversare pentru pietoni si biciclisti.
Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele,
aplicate perpendicular sau oblic faţă de axul drumului, indică
locul destinat traversării părţii carosabile de către biciclisti.
Este însoţit de indicatorul “Atenţie biciclişti”

C. Diverse

Marcaj de ghidare la traversarea unei intersecţii.

Marcaj de ghidare în intersecţii.

Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în
traversarea unei intersecţii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul
în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulaţie nu sunt coliniare.

Marcaj pentru spaţii înguste

Marcaj la îngustarea drumului cu o bandă pe sens.
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Marcaj pe drum cu trei benzi pentru alocarea
alterenativa a doua benzi pentru unul sau celalalt
sens de circulatie

Spaţii interzise circulaţiei. Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu
cu o linie de contur, delimitează spaţiul interzis circulaţiei.

Interzicerea staţionării
Marcajul format dintr-o linie în zigzag semnifică interzicerea staţionării vehiculelor pe partea drumului
pe care este aplicat.
Marcajul prin linie continuă galbenă aplicat pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a
acostamentului, dublând marcajul de delimitare a părţii carosabile spre exteriorul platformei drumului
interzice staţionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoţeşte un indicator
de interzicere a staţionarii, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă
interzicerea.

Banda delimitată printr-un marcaj longitudinal format din linii continue, pe care este aplicat şi un
marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule, marcajul benzii rezervate
mijloacelor de transport persoane delimitează banda rezervată circulaţiei acelei sau acelor categorii
de vehicule.

Linia în zigzag completată cu înscrisul “BUS” sau “TAXI” poate fi folosită pentru semnalizarea staţiilor de
autobuze şi troleibuze, respectiv taximetre.

Semnalizarea Rutieră

51

Locuri de parcare

C. Laterale

Marcaje pe ziduri de sprijin şi pe infrastructurile pasajelor inferioare.

Marcaje la pasaje care nu au asigurat gabaritul
de înălţime

Marcaje pe coronamentele podeţelor.

Marcaje pe parapete

Marcaje pe borduri.
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Marcaje la refugii pe partea carosabilă.

Marcaje de interzicere a depăşirii în unele curbe
deosebit de periculoase

Marcaj de reducere a vitezei înaintea unor curbe
deosebit de periculoase.

Săgeţi de revenire pe banda aferentă de mers
Săgeata de repliere care este oblică faţă de axul drumului, aplicată pe o bandă sau intercalată într-un
marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizează obligaţia ca vehiculul care nu se află pe
banda sensului indicată de săgeată să fie condus pe acea bandă.
Marcajul sub forma unei sau unor săgeţi, aplicat
pe banda ori pe benzile delimitate prin linii
continue, obligă la urmarea direcţiei sau direcţiilor
astfel indicate.
Marcajele, cum sunt: săgeţile, inscripţiile, liniile
paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta
semnificaţia indicatoarelor sau pentru a da
participanţilor la trafic indicaţii care nu le pot fi
furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
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Semnale luminoase
Semnalele semaforului electric
Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de
unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

• cu un corp de iluminat, cu lumină intermitentă de avertizare;

• cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni şi biciclişti;

• cu trei corpuri de iluminat,pentru vehicule;

• cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă, pe portal ori suspendate pe cabluri,
succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:
a) la semaforul cu trei culori, ordinea semnalelor este: roşu, galben, verde;
b) la semaforul cu două culori, ordinea semnalelor este: roşu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontală la partea superioară şi unul la partea
inferioară, toate cu lumină albă.
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Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu
înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în
mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei.
Semnificaţia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga lăţime
a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează.
Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii
diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot
instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaţia
semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel
semnalizate.

Pe lămpile de culoare roşie sau verde
ale semafoarelor pot fi aplicate săgeţi de
culoare neagră care indică direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În
acest caz, interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos
este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. Aceeaşi
semnificaţie o au şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la
partea inferioară, semafoarele. Săgeata pentru mersul înainte are vârful în sus.
Semnalul verde permite trecerea.
Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lămpi care emit lumină intermitentă de
culoare verde sub forma uneia sau unor săgeţi pe fond negru către dreapta, acestea permit
trecerea numai în direcţia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al
semaforului. În acest caz, conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să acorde prioritate de
trecere participanţilor la trafic cu care se intersectează şi circulă conform semnificaţiei culorii
semaforului care li se adresează.
Conducătorul vehiculului care intră într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligat să
respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.
Semnalul roşu interzice trecerea.
La semnalul roşu, vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea
pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului.
Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa marcajului pentru oprire
sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce
urmează a fi intersectat.
Atunci când semnalul roşu funcţionează concomitent cu cel galben, acesta anunţă apariţia semnalului
verde.
Când semnalul galben apare după semnalul verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecţie
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nu trebuie să treacă de locurile unde trebuie să oprească la semnalul roşu, cu excepţia situaţiei în care, la
apariţia semnalului, se află atât de aproape de acele locuri, încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii
de siguranţă.
Semnalul galben intermitent al semaforului permite trecerea, cu respectarea semnalizării rutiere şi a
regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.
Semnificaţia indicatoarelor rutiere fixate deasupra sau sub instalaţiile semaforizate va fi respectată când
semaforul nu funcţionează sau funcţionează pe lumina galben intermitent.

Semnalul lămpii cu lumină galbenă intermitentă
Semnalul galben intermitent al unei lămpi instalate într-un loc periculos permite trecerea, cu
respectarea semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.

Semnalele pentru benzile cu circulaţie reversibilă
Când deasupra benzilor, delimitate prin marcaje longitudinale, sunt instalate dispozitive care emit semnale
roşii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă.
Semnalul roşu, având forma a două bare înclinate si încrucişate, interzice accesul vehiculelor pe
banda deasupra căreia se găseşte
Semnalul verde, de forma unei săgeţi cu vârful in jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe
acea bandă.
Semnalul luminos intermediar care anunţă schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu
circulaţie reversibilă, are forma unei sau unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat
în diagonală către în jos, spre dreapta. Acest semnal anunţă că banda deasupra căreia se află este
pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează şi că aceştia sunt obligaţi să se
deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi.
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Alte semnale luminoase
În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare
a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic
timpii stabiliţi prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de vehicule şi viteza
de deplasare.
Semaforul de avertizare se instalează la ieşirea din intersecţie şi este constituit dintr-un corp
de iluminat cu lumină galbenă intermitentă. Acesta poate avea în câmpul său imaginea unui
pieton în mişcare, de culoare galbenă pe fond negru.
Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se execută lucrări
pe partea carosabilă, cu excepţia autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu
obligaţia presemnalizării acestora.
Ordinea de prioritate între regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului
rutier, precum şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră este următoarea:
• semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier
• semnalele speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonoră ale autovehiculelor care au acest drept;
• semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;
• semnalele luminoase sau sonore;
• indicatoarele;
• marcajele;
• regulile de circulaţie.

Semnalele poliţistului
Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii:
• braţul ridicat vertical semnifică “Atenţie, oprire” pentru toţi participanţii la trafic
care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri
in condiţii de siguranţă. Dacă semnalul este dat într-o intersecţie, aceasta nu
impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajaţi în traversare
(semnalul este similar cu lumina de culoare galbenă a semaforului);
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• braţul sau braţele întinse orizontal semnifică “Oprire” pentru toţi participanţii
la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile
intersectate de braţul sau braţele întinse (cu braţul stâng întins orizontal şi palma
mâinii orientată către înainte indică oprire pentru vehiculele şi pietonii care circulă
din faţa sa; cu braţul drept întins orizontal şi palma mâinii orientată către înainte
indică oprire pentru vehiculele şi pietonii care circulă din spatele acestuia).

• Cu braţele în prelungirea corpului (poziţia de drepţi), indică “Oprire” atât pentru
participanţii la trafic care se apropie de intersecţie indiferent de direcţia din care
circulă cât şi pentru cei surprinşi în intersecţie de acest semnal ( semnalul este
similar cu lumina de culoare roşie a semaforului);

• balansarea cu braţul, pe verticală, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a
bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifică “Oprire” pentru participanţii
la trafic, spre care este îndreptat;

• balansarea pe verticală a braţului semnifică „Reducerea vitezei”;

• rotirea vioaie a braţului semnifică „Mărirea vitezei” şi „Grăbirea traversării
drumului de către pietoni”.

Poliţistul care dirijează circulaţia poate face semn cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească,
să treacă prin faţa ori prin spatele său, să îl ocolească prin partea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să
traverseze drumul ori să se oprească.
La efectuarea comenzilor poliţistul poate folosi şi fluierul.
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Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:
a) poliţiştii de frontieră;
b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;
c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
f ) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.
Persoanele prevăzute la lit. a)-d) pot efectua şi următoarele semnale:
• balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare,
care semnifică reducerea vitezei;
• rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grabirea
traversarii drumului de către pietoni.
Persoanele , care dirijează circulaţia ori care adresează semnale de oprire participanţilor la trafic, trebuie să
fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la
trafic.
Semnalele polițiștilor și ale celorlalte persoane la care conducătorii trebuie să oprească în mod obligatoriu
vehiculul primează atât faţă de semnificaţia mijloacelor de semnalizare, cât şi faţă de regulile de circulaţie.
Aceste semnale se execută pe timpul zilei cu braţul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopţii
numai cu un dispozitiv cu lumină roşie sau cu bastonul reflectorizant.

Semnalele poliţistului de pe motocicleta poliţiei
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Semnalele poliţistului din maşina de poliţie
Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei
poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje
variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o
indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi
adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin
amplificatorul de voce. De asemenea, poate executa
semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos
pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal
semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor
care circulă în spatele autovehiculului poliţiei. Acelaşi
semnal efectuat pe partea stângă a autovehiculului
semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care
circulă pe banda din partea stângă în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei.

Semnalele speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonoră
Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
• pentru lumina roşie - autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;
• pentru lumina albastră - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră,
serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale care însoţesc
coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi
Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele
de serviciu ale procurorilor criminalişti din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de
intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
• pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc
asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate
întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de
drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor rămase în
pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice agabaritice.
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C) Semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a
circulaţiei
Indicatoarele temporare, panourile temporare şi mijloacele auxiliare sunt instalate în scopul asigurării unei
circulaţii cu un grad mare de siguranţă pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări.
Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restricţie sau interzicere ori
indicatoarelor de orientare au aceleaşi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea că fondul alb este
înlocuit cu fondul galben.
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Mijloace auxiliare de semnalizarea lucrării:
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Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
Tipuri de treceri la nivel cu calea ferată:
1.curentă; 2.industrială;

1.1.Trecere la nivel cu cale ferată curentă
cu bariere sau semibariere.
Când barierele sunt ridicate conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule
cu viteză redusă şi să se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie
un vehicul feroviar.

1.2. Trecere la nivel cu cale ferată curentă cu bariere sau semibariere
prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată.
Când barierele, semibarierele sunt ridicate obligă conducătorii de vehicule să circule cu viteză redusă şi să
se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar. Semnalizarea de interzicere a
circulaţiei rutiere se realizează:
• optic, prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roşii;
• acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente;
• prin coborârea în poziţie orizontală a semibarierelor;
Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se consideră realizată chiar şi
numai în una din următoarele situaţii:
• prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumină
intermitent-alternativă roşie;
• prin funcţionarea sistemului sonor;
• prin poziţia orizontală a unei singure semibariere.
Circulaţia rutieră se consideră de asemenea interzisă şi în situaţia în care
barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.

1.3.Trecere la nivel cu cale ferată curentă fără bariere sau semibariere.
La aceste treceri se va opri în mod obligatoriu vehiculul, în
ordinea sosirii pentru asigurare, în locul unde există
vizibilitate maximă, fără a depăşi locul unde este instalat
indicatorul “Trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără
bariere” sau “Trecere la nivel cu calea ferată dublă, fără
bariere” ori marcajul transversal aplicat pe partea
carosabilă a drumului public sub forma unei linii continue.
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1.4.Trecere la nivel cu cale ferată curentă fără bariere sau semibariere
prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată.
• semnalul lămpi cu lumină albă intermitentă, fixată în partea de
sus a indicatorului, permite conducătorilor de vehicule trecerea,
cu obligaţia să reducă viteza de deplasare şi să se asigure că din
partea stângă sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul
feroviar.
• interzicerea circulaţiei rutiere se realizează optic, prin
funcţionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative
roşii şi stingerea semnalizării de control reprezentate de lumina
intermitentă albă şi acustic, prin emiterea de semnale sonore
intermitente.

2. Trecere la nivel cu o cale ferată industrială;
• se circulă cu prudenţă
• se respectă semnalul agentului de cale ferată
Porţile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificată, destinate să interzică
accesul vehiculelor a căror încărcătură depăşeşte în înălţime limita de siguranţă admisă, sunt marcate cu
benzi alternante de culoare galbenă şi neagră. Pe stâlpii de susţinere ai porţilor de gabarit se instalează
indicatoare rutiere prin care se precizează înălţimea maximă de trecere admisă. Conducătorului de vehicul
îi este interzis să treacă sau să ocolească aceste porţi de gabarit, dacă înălţimea sau încărcătura vehiculului
atinge ori depătşeşte partea superioară a porţii.
În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat să scoată imediat
pasagerii din vehicul şi să elibereze platforma căii ferate, iar când nu este posibil, să semnalizeze prezenţa
vehiculului cu orice mijloc adecvat.
Participanţii la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea ferată,
sunt obligaţi să acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea
prezenţei lui.

Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului şi a lucrărilor
În afara localităţilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizează cu stâlpi de ghidare lamelari,
de culoare albă, omologaţi, instalați la intervale de 50 m între ei sau prin parapete. Pe stâlpii de ghidare
lamelari şi pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare roşie şi albă sau galbenă. Dispozitivele
reflectorizante de culoare roşie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreapta a drumului, în sensul de
mers. Materialele din care sunt confectionaţi stâlpii de ghidare lamelari nu trebuie să fie dure.
Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta şi pe
parapetele de protecţie, pereţii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajări rutiere ori instalaţii
laterale drumului.
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Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie
prioritară şi obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic
Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către conducătorii
autovehiculelor poliţiei, pompierilor, precum şi cele echipate cu lumină giratorie albastră, numai dacă
intervenţia sau misiunea impune urgenţă.
Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de
natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie
prioritară.
Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separat de cele luminoase.
Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate
pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii:
• lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers, cât mai aproape de marginea
drumului;
• lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere;
• lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie.
Conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloană oficială o pot depăşi dacă li se semnalizează
această manevră de către poliţistul rutier. Se interzice altor participanţi la trafic intercalarea sau ataşarea
la o astfel de coloană oficială.

Semnalele conducătorilor de vehicule
Conducătorii de vehicule semnalizează cu mijloacele de avertizare luminoasă, sonoră sau cu braţul, după
caz, înaintea efectuării oricărei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanţă de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se
adresează, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului şi fără să îi determine pe aceştia la
manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei.
Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului
“Claxonarea interzisă”. Se exceptează de la această prevedere:
• conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de
intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
• conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
Conducătorii de autovehicule, tramvaie şi mopede sunt obligaţi să folosească instalaţiile de iluminare şi/
sau semnalizare a acestora, după cum urmează:
a) luminile de poziţie sau de staţionare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabilă în afara
localităţilor, de la lăsarea serii şi până în zorii zilei, ziua, când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă
densă ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
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b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localităţi, cât şi în afara acestora, după gradul de
iluminare a drumului public;
c) luminile de întâlnire şi cele de ceaţă pe timp de ceaţă densă;
d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care în timpul zilei:
• însoţesc coloane militare sau cortegii;
• transportă grupuri organizate de persoane;
• tractează alte vehicule;
• transportă mărfuri ori produse periculoase;
• circulă pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene
• circulă în condiţii care reduc vizibilitatea pe drum; plouă torenţial, ninge abundent
f ) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat către înapoi;
g) luminile indicatoare de direcţie pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, inclusiv la punerea în
mişcare a vehiculului de pe loc.
Pe timpul nopţii, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt
obligaţi ca de la o distanţă de cel puţin 200 m să folosească luminile de întâlnire, concomitent cu reducerea
vitezei. Când conducătorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulă în faţa sa, acesta este
obligat să folosească luminile de întâlnire de la o distanţă de cel puţin 100 m.
Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă:
• conducătorii de autovehicule şi tramvaie, care se apropie de o intersectie nedirijată prin semnale
luminoase sau de către poliţişti, sunt obligaţi să semnalizeze prin folosirea alternantă a luminilor de
întâlnire cu cele de drum, dacă nu se încalcă prevederile aliniatului precedent (din sens opus la o distanţă
de cel puţin 200 m nu circulă alte vehicule).
• autovehiculele sau remorcile cu defecţiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasă nu pot fi
conduse sau remorcate fără a avea în funcţiune pe partea stângă, în faţă, o lumină de întâlnire şi în spate
una de poziţie.
Luminile de avarie se folosesc în următoarele situaţii:
• când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă;
• când vehiculul se deplasează foarte lent şi/sau constituie el însuşi un pericol pentru ceilalţi participanţi
la trafic;
• când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
În situaţiile prevăzute la aliniatul precedent, conducătorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie să
pună în funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care această manevră
este impusă de blocarea circulaţiei pe sensul de mers.
Când circulă prin tunel conducătorul de vehicul este obligat să folosească luminile de întâlnire.
Un vehicul poate fi oprit sau staţionat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt
permise, atunci când se află:
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• pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanţă de cel puţin 50 m;
• în afara părţii carosabile, pe un acostament consolidat;
• în localităţi, la marginea părţii carosabile, în cazul motocicletelor cu două roţi, fără ataş şi a mopedelor,
care nu sunt prevăzute cu sursă de energie.

Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să semnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare, depăşirea, oprirea
şi punerea în mişcare.
Intenţia conducătorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba direcţia de mers, de a ieşi
dintr-un rând de vehicule staţionate sau de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de
circulaţie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze întoarcere, depăşire ori
oprire se semnalizează prin punerea în funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în
localităţi şi 100 m în afara localităţilor, înainte de începerea efectuării manevrelor.
Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabilă
se semnalizează cu lumina roşie din spate.
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