
EXPLICATII MIJLOACE DE SEMNALIZARE II  
 

1. Raspuns corect: a,b,c 
 
Conform art.112 din Regulament “Conducatorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele 
de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, dupa caz, inaintea efectuarii oricarei 
manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.” 

 
2. Raspuns corect: b,c 

 
Art.113, din Regulament reglementeaza utilizarea mijloacelor de avertizare sonora; 
acestea pot fi folosite si in zona de actiune a indicatorului “Claxonarea interzisa” pentru 
evitarea unui pericol imediat.  
“ (1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m 
fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure perceperea 
semnalului si fara sa-i determine pe acestia la manevre ce pot pune in pericol siguranta 
circulatiei. 
(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita in zonele de 
actiune a indicatorului Claxonarea interzisa. 
Se excepteaza de la prevederile alin.(2): 
a) conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara cand se deplaseaza in 

actiuni de interventii sau in misiuni care au character de urgent; 
b) conducatorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol 

imediat.” 
 

3. Raspuns corect: b,c 
 
Claxonul nu poate fi ulilizat la o distanta mai mica de 25 m fata de cei carora li se 
adreseaza. 
A utiliza abuziv mijloacele de avertizare sonora, inseamna folosirea lor si mai mult decat 
e necesar si cand nu e necesar. 
A se vedea si explicatia de la intrebarea 2. 

 
4. Raspuns corect: a,b 

 
Conform prevederilor art.92, alin(2) din Regulament “Politistul rutier, aflat intr-un 
autovehicul al politiei, poate executa semnale cu bratul, cu sau fara baston 
reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehiculului. Acelasi semnal semnifica 
oprire pentru conducatorii vehiculelor care circula in spatele autovehiculului politiei. 
Acelasi semnal efectuat pe partea stanga a autovehiculului semnifica oprire pentru 
conducatorii vehiculelor care circula pe banda din partea stanga in acelasi sens de mers, 
ori in sens opus celui al autovehiculului politiei.” 

 



5. Raspuns corect: c 
 
Potrivit prevederilor art.88, alin.(1), lit.a), din Regulament, semnalul facut de politistul 
care dirijeaza circulatia cu bratul ridicat vertical semnifica “atentie oprire” pentru “ toti 
participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu ar 
mai putea opri in conditii de siguranta.” 

 
6. Raspuns corect: a 

 
Conform art.88, alin.(1), lit.b) din Regulament “bratul sau bratele intinse orizontal 
semnifica oprire pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, 
circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse” Dupa ce a dat 
acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa insemnand de 
asemenea, oprire pentru participantii la trafic care vin din fata ori din spate.” In acest 
caz, conducatorul autovehiculului circula pe directia inainte si nu intersecteaza bratul 
drept al politistului; prin urmare, el isi poate continua deplasarea deoarece semnalul 
politistului se adreseaza conducatorilor de vehicule care circula din sens opus. 

 
7. Raspuns corect: a,b 

 
A se vedea textul art.88, alin.(1), lit.b)  din Regulament de la intrebarea 6. 

 
8. Raspuns corect: b 

 
Tinand cont de pozitia politistului, semnalul dat de acesta semnifica “oprire” pentru 
conducatorul vehiculului care circula din sens opus; prin urmare dumneavoastra va 
puteti continua deplasarea. 
A se vedea si explicatia de la intrebarea 6. 

 
9. Raspuns corect: b 

 
Tinand cont de prevederile art. 88, alin.(1), lit.b) din Regulament, in acest caz vor trebui 
sa opreasca cei care circula din fata si din spatele politistului; prin urmare, conducatorii 
vehiculelor care vin din partile laterale vor putea patrunde in intersectie. 

 
10.  Raspuns corect: b 
      
       A se vedea textul art.88, alin.(1), lit.(b) din Regulament citat la intrebarea 6. 

 
11. Raspuns corect: a,b 

 
Conform prevederilor art.88, alin.(1), lit. e) din Regulament, “rotirea vioaie a bratului 
semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea traversarii drumului de 
catre pietoni.” 



 
 
 

12. Raspuns corect; b se va modifica textul 
 
Art.88, alin.(1), lit. c) din Regulament precizeaza: “balansarea pe timp de noapte , in plan 
vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant, 
semnifica oprire pentru participantii la trafic, spre care este indreptat.” 

 
13. Raspuns corect: b 

 
In conformitate cu prevederile art. 31 din O.U.G.195/2002 “Participantii la trafic trebuie 
sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, 
precum si semnificatia diferitelor tipuri de semnalizare rutiera, in urmatoarea ordine de 
prioritate: 
a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier; 
b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, 

prevazute la art.32, alin.(2), lit.a) si b); 
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei; 
d) semnalele luminoase sau sonore; 
e) indicatoarele; 
f) marcajele; 
g) regulile de circulatie.” 

 
14. Raspuns corect: c 

 
Conform prevederilor art.89, alin.(1) din Regulament, “Oprirea participantilor la trafic 
este obligatorie si la semnalele date de: 
a) politistii de frontiera; 
b) indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii; 
c) agentii de cale ferata, la trecerile la nivel;personalul autorizat din din zona lucrarilor 

pe drumurile publice; 
d) membrii patrulelor scolare de cireculatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea 

unitatilor de invatamant; 
e) nevazatori, prin ridicarea bastonului alb, atunci cand acestia traverseaza strada. 

 
15. Raspuns corect: a,b,c 

 
Conform art.114, alin.(1) din Regulament, “Conducatorii de autovehicule,tramvaie si 
mopede sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a 
acestora, dupa cum urmeaza: 
a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea 

carosabila in afara localitatilor, de la lasarea serii si pana in zorii zilei, cand ploua 



torential, ninge abundant sau este ceata densa, ori in alte conditii care reduc 
vizibilitatea pe drumul public…” 

Raspunsul de la litera c) este corect deoarece in conformitate cu prevederile art.44, 
alin.(3) din O.U.G. 195/2002, “Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa 
foloseasca luminile de intalnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile 
publice.” 

 
16. Raspuns corect: a,b,c 

 
Conform art.114, alin.(1) din Regulament, “Conducatorii de autovehicule,tramvaie si 
mopede sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a 
acestora, dupa cum urmeaza: 
….g) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, 
inclusiv la punerea in miscare a vehiculului de pe loc.” 
In cazul opririi autovehiculului, intentia efectuarii acestei manevre se semnalizeaza prin 
punerea in functiune a luminilor indicatoare de directie, pe cand manevra propriu-zisa 
se semnalizeaza prin aprinderea luminilor rosii din spatele autovehiculului care intra in 
functiune la actionarea pedalei de frana. 
Art.116, alin.(2): “Intentia conducatorilor de autovehicule , tramvaie sau mopede de a 
schimba directia de mers, de a iesi dintr-un rand de vehicule stationate sau de a intra 
intr-un asemenea rand, de a trece pe o alta banda de circulatie sau de a vira spre 
dreapta ori spre stanga ori care urmeaza sa efectueze intoarcere, depasire sau oprire se 
semnalizeaza prin punerea in functiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin 
50 m in localitati si 100 m in afara localitatilor, inainte de inceperea efectuarii 
manevrelor” 
Art.116, alin.3: “Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor 
sau mopedelor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate.” 

 
17. Raspuns corect: a,b,c 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea 15. 

 
18. Raspuns corect: a,b,c 

 
Conform art.114, alin.(1) din Regulament, “Conducatorii de autovehicule, tramvaie si 
mopede sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a 
acestora, dupa cum urmeaza: 
…d) luminile de intalnire ale autovehiculelor care insotesc coloane militare sau cortegii, 
transporta grupuri organizate de personae si cele care tracteaza alte vehicule sau care 
transporta marfuri ori produse periculoase, in timpul zilei.” 
Raspunsul de la litera c) este corect si datorita prevederilor art.44, alin.(3) din O.U.G. 
195/2002, al carui continut a fost reprodus la explicatia de la intrebarea 15. 

 
 



 
 

19. Raspuns corect: b,c 
 
Conform art.114, alin.(1) din Regulament, “Conducatorii de autovehicule, tramvaie si 
mopede sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a 
acestora, dupa cum urmeaza: 
…b)  luminile de intalnire sau de drum, in mers, atat in localitati, cat si in afara acestora, 
dupa gradul de iluminare a drumului public; 
c) luminile de intalnire si cele de ceata pe timp de ceata densa.” 

 
20. Raspuns corect: a,b,c 

 
Conform art.114, alin. 5, din Regulament, “luminile de avarii se folosesc in urmatoarele 
situatii: 
a) cand vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila; 
b) cand vehiculul se deplaseaza foarte lent si/sau constituie el insusi un pericol pentru 

ceilalti participanti la trafic; 
c) cand autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.” 
Iar alin. (6) al aceluiasi articol precizeaza ca “in situatiile prevazute la alin.(5), 
conducatorii de autovehicule tramvaie sau mopede trebuie sa puna in functiune 
luminile de avarie, in mod succesiv, in ordinea opririi si in cazul in care aceasta manevra 
este impusa de blocarea circulatiei pe sensul de mers.” 

 
21. Raspuns corect: a,b 

 
Potrivit prevederilor art.114, alin.(2) din Regulament, “Pe timpul noptii, la apropierea a 
doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la 
o distanta de cel putin 200 m sa foloseasca luminile de intalnire concomitent cu 
reducerea vitezei.” 

 
22. Raspuns corect: a,b,c 

 
Conform art.114, alin.3, din Regulament, “Pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate 
redusa conducatorii de autovehicule si tramvaie care se apropie de o intersectie 
nedirijata prin semnale luminoase sau de catre politisti, sunt obligati sa semnalizeze prin 
folosirea alternanta a luminilor de intalnire cu cele de drum daca nu incalca astfel 
prevederile alin. (2).” Alin.(2) este reprodus in cadrul explicatiilor de la intrebarea 21. 

 
23. Raspuns corect: b 

 
Potrivit prevederilor art.117, alin.(1) din Regulament “Conducatorii vehiculelor cu doua 
roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana sunt 
obligati sa efectueze urmatoarele semnale: 



a) bratul stang intins orizontal atunci cand intentioneaza sa schimbe directia de mers 
spre stanga sau de a depasi; 

b) bratul drept intins orizontal atunci cand intentioneaza sa schimbe directia de mers 
spre dreapta; 

c) bratul drept intins orizontal balansat in plan vertical atunci cand intentioneaza sa 
opreasca.” 

Potrivit alin.(2) al aceluiasi articol, “Semnalele prevazute la alin.(1) trebuie efectuate cu 
cel putin 25 m inainte de efectuarea manevrelor.” 

 
24. Raspuns corect: b 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea 23. 

 
25. Raspuns corect: a,c 

 
Conform prevederilor art.156, alin.(2) din Regulament “Triunghiurile reflectorizante se 
instaleaza in fata si in spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de 
cel putin 30 m de acesta, astfel incat sa poata fi observate din timp de catre participantii 
la traffic care se apropie. In localitati, atunci cand circulatia este intense, triunghiurile 
reflectorizante pot fi asezate la o distant mai mica sau chiar pe vehicul, astfel incat sa 
poata fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.” 

 
26. Raspuns corect: c 

 
Potrivit art. 114, alin.(4) din Regulament, “Pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate 
redusa autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare si 
semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fara a avea in functiune pe 
partea stanga, in fata o lumina de intalnire si in spate una de pozitie.” 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


