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A. INDICATOARE DE AVERTIZARE 

 
Curba la stinga 

 
Curba la dreapta 

 

Curba dubla sau o 

succesiune de mai 

mult de doua 

curbe prima la 
stinga  

Curba dubla sau 

o succesiune de 

mai mult de doua 

curbe prima la 
dreapta 

 

Curba deosebit de periculoasa 

 

Panouri succesive 

pentru curbe 

deosebit de 
periculoase 

  

Coborare 

periculoasa  

 

Urcare cu 

inclinare mare 

 

Drum ingustat  

 

Drum ingustat  

  

Drum ingustat  

 

Acostament 
periculos  

 

Drum aglomerat 

 

Tunel 

 

Pod mobil  

 

Iesire spre chei 

sau mal abrupt 

 

Drum cu denivelari 

 

Denivelare pentru 

limitarea vitezei 

 

Drum alunecos  

 

Improscare cu 

pietris 

 

Caderi de pietre 

 

Presemnali-zare 

trecere de pietoni 

 

Copii 

 

Biciclisti 

 

Animale 

 

Animale 

  

Lucrari 

 
Semafoare 

 

Aeroport 

 

Vant lateral  

 

Circulatie in 

ambele sensuri 

 

Alte pericole  

 

Accident 

 

Intersectie de 
drumuri 

 

Intersectie cu un 

drum fara 

prioritate 

 

Intersectie cu un 

drum fara 

prioritate 

 

Intersectie cu un 
drum fara prioritate 

 

Intersectie cu 

drumuri fara 

prioritate decalate 

 

Intersectie cu 

drumuri fara 
prioritate 

decalate 

 

Presemnali-zare 

intersectie cu 
sens giratoriu 

 

Trecere la nivel cu o 

cale ferata cu bariere 
sau semibariere 

 

Trecere la nivel cu 

o cale ferata fara 
bariere 

 

Trecere la nivel 

cu linii de tramvai 

 

Maşini şi utilaje 

agricole 

 

Presemnalizarea unei 

amenajări rutiere 
care oferă şi 

posibilitatea 

întoarcerii vehiculelor  

Baliză direcţională 

care indică 
ocolirea 

obstacolului prin 

stânga  

Baliză 

direcţională care 
indică ocolirea 

obstacolului prin 

dreapta 

 

Baliza 
bidirectionala 

 

Panouri suplimentare 

pentru trecerea la 

nivel cu calea ferata 
 

Panouri 

suplimentare la 
nodurile rutiere 

de pe autostrazi  

Trecere la nivel 

cu o cale ferata 
simpla fara 

bariere 

 

Trecere la nivel cu 

o cale ferata 
dubla fara bariere 

 

Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, 

fara bariere, prevazuta cu semnale 

luminoase de avertizare a apropierii 

trenului  

 

Trecere la nivel cu o cale ferata 

dubla, fara bariere, prevazuta cu 

semnale luminoase de avertizare a 

apropierii trenului 
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B. INDICATOARE DE REGLEMENTARE 

B1. Indicatoare de prioritate 

 

Cedeaza trecerea 

 

Oprire 

 

Drum cu prioritate 

 

Sfirsit de 
prioritate 

 

Prioritate pentru 
circulatia din sens 

invers 
 

Prioritate fata de 
circulatia din sens 

invers 
    

B2. Indicatoare de interzicere sau de restricţie 

 

Accesul interzis  

 

Circulatia interzisa in 
ambele sensuri 

 

Interzis accesul 
autovehiculelor cu 

exceptia 
motocicletelor fara 

atas  

Accesul 
interzis 

motocicletelor 

 

Accesul interzis 
bicicletelor 

 

Accesul interzis 
ciclomotoarelor 

 

Accesul interzis 
vehiculelor destinate 

transportului de 
marfuri  

Accesul 
interzis 

autovehiculelor 
cu remorcă, cu 
excepţia celor 

cu 
semiremorcă 

sau cu 
remorcă cu o 

osie 

 

Accesul interzis 
autobuzelor 

 

Accesul interzis 
pietonilor 

 

Aceesul interzis 
vehiculelor cu 

tractiune animala 
 

Accesul 
interzis 

vehiculelor 
impinse sau 

trase cu mâna 

 

Accesul interzis 
tractoarelor si 

masinilor 
autopropulsate 
pentru lucrări  

Aceesul interzis 
autovehiculelor 

 

Aceesul interzis 
autovehiculelor si 

vehiculelor cu 
tractiune animala  

Accesul 
interzis 

vehiculelor 
avind o latime 
mai mare de 

...m 

 

Accesul interzis 
vehiculelor avind o 
inaltime mai mare 

de ...m  

Accesul interzis 
vehiculelor avind o 

greutate mai mare de 
....t  

Accesul interzis 
vehiculelor cu masa 
mai mare de ...t pe 

osia simplă  

Accesul 
interzis 

vehiculelor cu 
masa pe osia 

dubla mai 
mare de ....t 

 

Accesul interzis 
vehiculelor cu masa 
pe osia tripla mai 

mare de …. t  

Interzis 
autovehiculelor de a 
cicula fara a mentine 
intre ele un interval 

de cel putin...m  

Accesul interzis 
autovehiculelor sau 
ansamblurilor de 

autovecule avind o 
lunime mai mare de 

....m  

Interzis a vira 
la stinga 

 

Interzis a vira la 
dreapta 

 

Intoarcerea interzisa  

 

Depasirea 
autovehiculelor cu 

exceptia 
motocicletelor fara 

atas interzisa  

Depasirea 
interzisa 

autovehiculelor 
destinate 

transportului 
de marfuri 

 

Limitare de viteza 

 

Limitare de viteza 
diferentiata pe 

categorii de 
autovehicule  

Claxonarea interzisa  

 

Vama 

 

Taxa de trecere 

 

Control Politie  

 

Sfirsitul tuturor 
restrictiilor 

 

Sfirsitul 
limitarii de 

viteza 
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Sfirsitul interzicerii 
de a depasi 

 

Stationarea interzisa  

 

Oprirea interzisa  

 

Stationare 
alternanta  

 

Stationare alternanta  

 

Zona de stationare cu 
durata limitata 

 

Sfirsitul zonei de 
stationare cu durata 

limitata 

 

Zona cu viteza 
limitata la 30 

Km/h  

 

Sfarsitul zonei cu 
viteza limitata 

 

Accesul interzis 
vehiculelor care 

trasporta substante 
explozive sau usor 

inflamabile  

Accesul interzis 
vehiculelor care 
trasporta marfuri 

periculoase  

Accesul 
interzis 

vehiculelor 
care trasporta 

marfuri 
periculoase 

 

Accesul interzis 
vehiculelor care 

trasporta substante 
de natura sa polueze 

apele  

Accesul interzis 
vehiculelor care 

trasporta substante 
de natura sa polueze 

apele. 

    

B3. Indicatoare de obligare 

 

Inainte 

 

La dreapta  

 

La dreapta  

 

Inainte si la 
dreapta 

 

Ocolire 

 

Ocolire 

 

Intersectie cu sens 
giratoriu 

 

Pista pentru 
biciclisti 

 

Drum obligatoriu 
pentru categoria de 

vehicule 
 

Pista pentru pietoni 

 

Delimitarea pistelor 
pentru pietorni si 

biciclisti 
 

Delimitarea 
pistelor pentru 

pietorni si 
biciclisti 

 

Pista comuna pentru 
pietoni si biciclisti 

 

Viteza minima 
obligatorie 

 

Sfisitul vitezei 
minime obligatorii 

 

Lanturi pentru 
zapada 

 

Directia obligatorie 
pentru vehiculele 

care trasporta 
marfuri periculoase 

 

Directia obligatorie 
pentru vehiculele care 

trasporta marfuri 
periculoase 

 

Directia obligatorie 
pentru vehiculele 

care trasporta 
marfuri periculoase 
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C. INDICATOARE DE ORIENTARE ŞI INFORMARE 

C1. Indicatoare de orientare 

 

Presemnalizarea directiilor la o 
intersectie de drumuri in afara 

localitatilor 
 

Presemnalizarea direcţiilor la o 
intersecţie denivelată de drumuri 

 

Presemnalizarea directiilor 
indicate 

 

Presemnalizarea traseului de evitare a 
localitatii 

 

Presemnalizarea direcţiilor într-
o intersecţie cu sens giratoriu 

 

Drum inchis sau deschis 

 

Presemnalizarea traseului de 
urmat in cazul unei restrictii de 

circulatie 

 

Presemnalizare pe autostradă pentru 
parcare 

 

Presemnalizare pe autostradă 
pentru spaţiu de servicii 

 

Confirmarea direcţiei de mers pe 
autostradă spre localităţi 

mai importante şi distanţele până la 
acestea 

 

Presemnalizarea unui loc 
periculos, o interzicere sau o 
restricţie pe un drum lateral 

 

Presemnalizarea traseului de urmat in 
vederea efectuarii virajului la stinga 

 

Banda rezervata 
circulatiei 

mijloacelor de 
transport in 

comun  

Drum fara iesire 

 

Traseu de urmat 
pentru anumite 

categorii de 
vehicule 

 

Traseu de urmat 
pentru anumite 

categorii de 
autovehicule 

 

Traseu de urmat pentru 
anumite categorii de 

autovehicule 
 

Selectarea 
circulatiei pe 

directii de mers 
in apropierea 
intersectiei 

 

Selectarea 
circulatiei pe 

directii de mers 
in apropierea 
intersectiei  

Selectarea circulatiei pe 
directii de mers in apropierea 

intersectiei 

 

Banda destinata 
circulatiei 

vehiculelor lente 

 

Terminarea 
benzii din 

dreapta partii 
carosabile 

 

Terminarea benzii din stanga 
partii carosabile 

 

Viteza minimă 
obligatorie 

pentru o bandă 
de circulaţie 

 

Viteza minimă 
obligatorie pentru 
diferite benzi de 

circulaţie 

 

Viteza minimă obligatorie 
pentru diferite benzi de 

circulaţie 

 

Bandă de 
circulaţie 
rezervată 

autovehiculelor 
de 

transport public 
de persoane 

 

Directia spre 
localitatea 
indicată  

Directia spre localitatea 
indicată  

Directia spre 
localitatile 
indicate 
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Directia de urmat 
pentru 

autovehiculele 
destinate 

trasportului de 
marfuri 

 
Indicator Turistic  

 
Directia spre 

obiective locale 

 
Directia spre 

aeroport  

Directia de urmat in cazul 
devierii temporare a 

circulatiei  

Directia de 
urmat in cazul 

devierii 
temporare a 
circulatiei 

 
Drum national 

 
Drum judetean  

 
Drum comunal 

 

Drum deshis 
traficului 

international.  
Drum deschis traficului 

international.  
Traseu de tranzit 

european 

 

Simbolul si 
numarul 

autostrazii  
Intrare in localitate 

 

Intrare in 
localitate 

 
Iesire din 
localitate 

 

Iesire din localitate 

 

Limită de judeţ 

 

Curs de apă sau 
viaduct  

Confirmarea directiei de mers 
spre o localitate 

 

Confirmarea 
directiei de mers 

spre localitati 
mai importante 

si distantele pina 
la acestea 

 

Organizarea 
traficului pe benzi 

de circulaţie 
 

Telefon de urgenţă 
(Poliţie, Ambulanţă, Pompieri, 

Depanare) 
  

C2. Indicatoare de informare 

 

Trecere pentru 
pietoni 

 

Trecere pentru 
pietoni 

 

Limite 
generale de 

viteză 
 

Sens unic  

 
Sens unic 

 

Autostrada 

 

Sfirsit de 
autostrada 

 

Limite maxime de 
viteza pe 

autostrada, functie 
de conditiile 

meteorologice 

 
Spital 

 

 Politia  

 

Post de prim-
ajutor 

 

Pasarelă pentru 
pietoni 

 

Pasaj subteran 
pentru pietoni 

 

Statie de 
autobuz  

 

Statie de 
tramvai   

 

Statie de 
taximetre  

 

Drum pentru 
autovehicule  

 

Sfirsitul 
drumului pentru 

autovehicule  
 

Vulcanizare 

 

Telefon 

 

Statie de 
alimentare cu 

carburanţi 
 

 Statie de 
alimentare cu 

carburanţi 
inclusiv benzina 

fara plumb   

Statie de 
alimentare cu 

carburanţi 
inclusiv 

benzina fara 
plumb / GPL 

 

Hotel sau motel 

 

Restaurant 

 

Bufet sau 
cofetarie 

 

Teren pentru 
camping 
(tabara 

turistica)  

Teren pentru 
caravane (tabara 

turistica) 
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Teren pentru 
camping si 
caravane 

 

Loc pentru 
popas 

 

Cabana 
pentru turisti 

 

Toaleta publica  

 

Service auto 

 

Parcare  

 

Parcare 

 

Parcare subterana 
sau in cladire  

 

Complex de 
servicii 

 

Zona 
rezidentiala 

 

Sfirsit de zona 
rezidentiala 

 

Zona cu viteza 
recomandata 30 

Km/h  

 

  Sfirsitul zonei 
cu viteza 

recomandata 30 
Km/h 

 

Zonă pietonală 

 

Sfârşitul zonei 
pietonale 

 

Tunel 

 

Sfarsit de tunel 

 

Imbarcare pe 
vagoane 

platforma de 
cale ferata  

Imbarcare pe 
ferry-boat 

 

Port 

 

Gara 

 

Autogara 

 

Inchirieri auto  

 

Plaja 

 

Zona de 
vinatoare 

 

Zona de pescuit 

 

Centru viticol  

 

Zona industriala  

 

Posta 

 

Apa potabila  

 

Loc de joaca 
pentru copii 

 

Stadion 

 

Supermarket 

 

Acces internet  

 

Teatru 

 

Muzeu 

  

Cintar pentru 
autovehicule 

 

  Control radar  

 

Informatii 
rutiere  

 

Viteza 
recomandata 

 

Punct de 
informare 
turistica  

Denumirea 
strazii   

Intrare pe strada 
indicată 

 
Numarul 
imobilului 

 

Monitorizare 
trafic 

 

Refugiu 
rezervat 
depanării 

 

Presemnalizarea 
sediului Poliţiei 

autostrăzii 

 

Distanţa de 
siguranţă între 
vehicule pentru 

viteze de cel 
mult 60 km/h  

Distanţa de 
siguranţă între 
vehicule pentru 
viteze mai mari 

de 60 km/h  

Acces pe bază 
de tichet  

Direcţia şi distanţa 
până la telefonul 
pentru apel de 

urgenţă 

C3. Indicatoare de informare turistică 

 
Castel, cetate  

 
Vestigii istorice  

 
Monument 

 
Biserica 

 

Manastire 

 

Rezervatie 
naturala  

 

Cascada 

 

Pestera 

 

Partie schi 
 

Teleschi 

 

Telecabina 

 

Pensiune 
agroturistica  
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D. PANOURI ADIŢIONALE 

 

Distanta pina la 
locul la care se 

refera indicatorul 
de 

presemnalizare 
sau informare 

 

Distanţa între 
indicator şi 

începutul locului 
periculos 

 
Directia si distanta pin la locul la care 

se refera indicatorul 

 

Persoane cu 
handicap  

Intervalul de 
timp in care 
actioneaza 
indicatorul 

 

Intervalul de timp 
in care actioneaza 

indicatorul 

 

Trecere la nivel 
cu calea ferata 

industriala 
completand 

semnificatia "Alte 
Pericole" 

 

Lungimea 
sectorului 

periculos la 
care se afla 
indicatorulul  

Inceputul si 
lungimea 
zonei de 
actiune a 

indicatorului  

Inceputul zonei de 
actiune a 

indicatorului 

 

Confirmarea 
zonei de actiune 
a indicatorului  

 

Sfirsitul zonei 
de actiune a 
indicatorului 

 

Categoria de autovehicule la care se 
refara indicatorul de presemnalizare 

sau informare 

 

Categoriile de autovehicule care 
trebuie sa respecte semnificatia 

indicatorului  

Folosirea 
luminilor de 

intilnire  Parcare cu plata 

 
Parcare cu plata 

 

Exceptarea 
unor categorii 

de autovehicule 
de la 

semnificatia 
indicatorului 

 

Intervale de timp in care este permisa 
stationarea vehiculelor care 
efectueaza aprovizionarea 

 

Drum închis 
circulaţiei publice 

 

Trecere de 
pietoni 

desfiinţată  

Cu excepţia 
riveranilor 

 

Cu excepţia 
autovehiculelor 

autorizate 

 

Autovehiculul se 
ridică 

 

Viteza 
recomandata 

pentru un 
sector de drum 
cu semafoare 
sincronizate 

 

Directia 
drumului cu 
prioritate 

 

Directia drumului 
cu prioritate 

 

Sensul sau 
sensurile de 

circulatie pentru 
care este valabila 

semnificatia 
semnalelor 

luminoare ale 
indicatorului 

 

Trecere la nivel 
cu calea ferata 
prevazuta cu 

instalatie 
luminoasa 
automata 

 

Rampă pentru 

persoane cu 

handicap 
locomotor 

 

Modalităţi în care se 

execută parcarea 

 

   Modalităţi în 
care se executa 

parcarea  

Ridicare 
autovehicule 

parcate 
neregulamentar 

 

  Folosirea 
luminilor de 

întâlnire 
 

Polei, gheata, 
zapada 

 
Dus 

 
Ploaie, ceata, 

viscol. 
 

Vehicule care 
transportă 
substanţe 

explozive sau 
uşor 

inflamabile 
 

Vehicule care 
transportă mărfuri 

periculoase 

 

Vehicule care 
transportă 

substanţe de 
natură să polueze 

apele 
 

Distanţa până 
la indicatorul 

"Oprire"  

Numărul 
nodului rutier 

de pe 
autostradă 
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DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOASĂ 

1. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei 

 

Semafor 

 

Semafoare cu 
indicarea 

directiei de 
deplasare  

 

Semafor 
combinat cu 
dispozitiv de 
cronometrare 

a timpului 
aferent culorii 

 

Semafor cu panou 
de contrast 

 

Semafor pentru 
biciclete 

 

Semafoare 
pentru pietoni  

 

Semafor 
pentru pietoni 
combinat cu 
dispozitiv de 
cronometrare 

a timpului 
aferent culorii 

 

Semafor de 
avertizare  

 

Semafor special 
pentru tramvaie        

 2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată 

 

Trecere la nivel 
cu o cale ferata 

simpla, fara 
bariere, 

prevazuta cu 
semnale 

luminoase de 
avertizare a 

apropierii trenului  
 

Trecere la nivel cu o cale ferata 
dubla, fara bariere, prevazuta cu 
semnale luminoase de avertizare 

a apropierii trenului 

 

Trecere la nivel cu o cale ferată 
simplă cu semibarieră, prevăzută 

cu semnale luminoase de avertizare a 
apropierii trenului 

 

Autostradă 

 

Drum national  

 

Drum 
judetean 

 

Drum comunal 

 

Indicator 
hectometric       

INDICATOARE RUTIERE ŞI MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR 

ÎN ZONA DRUMULUI PUBLIC 

1. Indicatoare rutiere temporare 

 

Drum ingustat  

 

Drum ingustat  

 

Drum ingustat  

 

Acostament 
periculos 

 

Drum cu 
denivelari 

 

Drum lunecos  

 

Improscare cu 
pietris 

 

Lucrari 

 
Semafoare 

 

Circulatie in 
ambele sensuri 

 

Alte pericole  

 

Depasirea 
autovehiculelor cu 

exceptia 
motociletelor fara 

atas interzisa 

 

Limitare de 
viteza 

 

Sfarsitul tuturor restrictiilor 

 

Sfarsitul interzicerii de a depasi 

 

Deviere 
temporară  

Deviere temporară  
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Deviere 
temporară  

Deviere 
temporară 

 

 Denivelare faţă de 
banda alăturată 

 

Îngustare 
temporară 

 

Îngustare 
temporară 

 

Abatere 
temporară 

 

Abatere temporară 

 

Abatere 
temporară 

 

Terminarea 
abaterii 

temporare 

 

Îngustare 
temporară 

 

Îngustare 
temporară 

 

Presemnalizar
ea rutei 

ocolitoare 

 

Presemnalizarea rutei ocolitoare  

 

Presemnalizar
ea rutei 

ocolitoare 

 

Marcaje 
rutiere 

  

 

Semnalizarea 
unui utilaj 
care se 

deplasează 
lucrând 

 

Succesiune de 
puncte de 

lucru 
  

 

   Presemnaliza
rea unui 
sector cu 
circulaţie 
alternantă 

 

Presemnalizar
ea unui sector 
cu circulaţie 
alternantă 

  

 

Lucrări de 
tratamente ale 

suprafeţei 
părţii 

carosabile 
 

Presemnalizar
e lucrări pe 

străzi 
  

2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor 

 

Ghirlandă 
polietilenă sau 

lanţ 

 

Baliză tip 
jalon 

 

Baliză direcţională 
care indică ocolirea 
obstacolului prin 

dreapta 

 

Semafor mobil 

 

Balize cuplate 
cu lămpi cu 

lumină 
galbenă 

intermitentă 

 

Baliză direcţională 
care indică ocolirea 
obstacolului prin 

stânga 

 

Barieră normală 

 

Barieră direcţională 
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Con de dirijare 

 

Lampă cu 
lumină galbenă 

intermitentă 
  

 

Baliză 
bidirecţională 

 

Fanion de semnalizare 

 

Parapet lestabil din material plastic 

 

 

 

 

Cărucioare portsemnalizare  Palete de semnalizare  
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