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Depăşirea

Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe 
acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul 
de vehicule în care s-a aflat iniţial.

Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, conducătorii 
de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu suficient 
pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire.

Nu constituie depăşire, situaţia în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele 
care circulă pe altă bandă în acelaşi sens de circulaţie.

Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Vehiculul al cărui conducător a 
semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depăşeşte prin 
partea dreaptă.

Tramvaiul se depăşeşte prin partea dreaptă. Tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi pe partea stângă 
atunci când drumul este cu sens unic sau când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există 
spaţiu suficient.”

Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat:

• să se asigure că acela care îl urmează sau îl precede nu a semnalizat 
intenţia începerii unei manevre similare şi că poate depăşi fără a pune 
în pericol sau fără a stanjeni circulaţia din sens opus;

• să semnalizeze intenţia de efectuare a depăşirii; Prin distanţa de 
cel puţin 50 (100)m de la care trebuie să se semnalizeze efectuarea 
manevrei de depăşire se înţelege distanţa dintre locul unde a început 
semnalizarea şi locul unde poate fi efectuată manevra.
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• să păstreze în timpul depăşirii o distanţă lateral suficientă faţă de vehiculul depăşit;

• să reintre pe banda sau în şirul de circulaţie iniţial după ce a semnalizat şi s-a asigurat că poate efectua 
această manevră în condiţii de siguranţă pentru vehiculul depăşit şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.

• se recomandă ca la depăşirea unei biciclete distanţa laterală să fie de minimum 1,5 m.

Conducătorul de vehicul care urmează sa fie depăşit este obligat:

• să nu mărească viteza de deplasare;

• să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile sau a benzii pe care se 
deplasează.

Se interzice depăşirea vehiculelor:

în intersecţii cu circulaţia nedirijată;

în apropierea vârfurilor de rampă, când 
vizibilitatea este redusă sub 50 m;

în curbe şi în orice alte locuri unde  vizibilitatea 
este redusă sub 50 m;
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pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri 
şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depăşite în 
aceste locuri vehiculele cu tracţiune animală, 
motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele, 
dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată 
pe o distanţă mai mare 20m, iar lăţimea drumului 
este de cel puţin 7 m;

pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin 
indicatoare şi marcaje;

pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la 
mai puţin de 50 m înainte de acestea;

în dreptul staţiei pentru tramvai, atunci când 
acesta este oprit, iar staţia nu este prevăzută cu 
refugiu pentru pietoni;
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în zona de acţiune a indicatorului   “Depăşirea 
interzisă”;

când pentru efectuarea manevrei se incalcă 
marcajul continuu, simplu sau dublu, care 
desparte sensurile de mers, iar autovehiculul 
circulă, chiar şi   parţial, pe sensul opus, ori se 
încalcă marcajul care delimitează spaţiul de 
interzicere;

când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar 
conducătorul acestuia este obligat să efectueze 
manevre de evitare a coliziunii;

pe sectorul de drum unde s-a format o coloană 
de vehicule în aşteptare, dacă prin aceasta se 
intră pe sensul opus de circulaţie.

se interzice depăşirea coloanei oficiale asigurate, înainte şi în urmă, cu echipaje ale poliţiei;
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