
EXPLICATII MIJLOACE DE SEMNALIZARE III 
 

1. Raspuns corect: a,b 
 
Stas-ul 1848/1 din 2004 precizeaza ca acest indicator intitulat “Acostament 
periculos” se instaleaza “Inaintea unui sector de drum la care acostamentele sunt 
denivelate cu min. 4 cm faţă de nivelul părţii carosabile sau, deşi au fost completate, nu 
sunt stabile.” 

 
2. Raspuns corect: c 

 
Denumirile celor trei indicatoare sunt: 
- indicatorul 1: “Acesul interzis motocicletelor” 
- indicatorul 2: “Accesul interzis bicicletelor” 
- indicatorul 3: “Accesul interzis ciclomotoarelor” 

 
3. Raspuns corect: a 

 
Indicatoarele 1 si 2 ii ofera conducatorului de vehicul informatii privind directiile 
la care se refera benzile reprezentate, ajutandu-l in felul acesta sa realizeze 
preselectia. Denumirea acestor indicatoare este “Selectarea circulaţiei pe direcţii de 
mers  în apropierea intersecţiei”. Indicatorul cu numarul 3 se refera la destinatia unei 
anumite benzi si se intituleaza “Banda destinata circulatiei vehiculelor lente”. 

 
4. Raspuns corect: b 

 
Asupra indicatorului cu numarul 1 s-a facut referire in explicatia de la intrebarea 
cu numarul 3. Denumirea indicatorului cu nr.2 este “Viteza minimă obligatorie 
pentru o bandă de circulaţie” 

 
5. Raspuns corect: c 

 
Denumirile celor trei indicatoare sunt: 
- indicatorul 1: “Drum deschis traficului internaţional” 
- indicatorul 2: “Direcţia drumului deschis traficului internaţional indicat” 
- indicatorul 3: “Traseu de tranzit European” 

 
6. Raspuns corect: c 

Indicatorul 4 se intituleaza “Drum pentru autovehicule” si conform Stas 1848/1, 
fig. G17, se instaleaza “La începutul drumurilor expres, care sunt rezervate exclusiv 
circulaţiei autovehiculelor…” Denumirile celorlalte indicatoare sunt: 

- Indicatorul 1: “Traseu de tranzit European” 
- Indicatorul 2: “Simbolul şi numărul autostrăzii” 
- Indicatorul3: “Drum judeţean” 



7. Raspuns corect: b 
 
Denumirea indicatorului este “Îmbarcare pe vagoane platformă de cale ferată” 

 
8. Raspuns corect: b 

 
Denumirea indicatorului este “Zona de vanatoare” 

 
9. Raspuns corect: b 

 
Denumirea indicatorului este “Limite de viteza pentru diferite benzi de circulatie” 

 
10. Raspuns corect: b,c 

 
Denumirea indicatorului este “Parcare subterana sau in cladire” 

 
11. Raspuns corect: b 

 
Denumirea indicatorului este “Viteza recomandata” 

 
12. Raspuns corect: b 

 
Denumirea panoului aditional este “Parcare cu plata” 

 
13. Raspuns corect: b 

 
Acest panou aditional se instaleaza sub indicatorul cu semnificatia 
“Tunel”obligand conducatorul autovehiculului sa aprinda luminile de intalnire. 

 
14. Raspuns corect: b,c 

 
Indicatoarele cu numerele 2 si 3 poarta denumirea de “Abatere temporara”. Indicatorul 
cu numarul 2 “Se foloseşte în situaţia unui drum la care sensurile de circulaţie sunt separate de 
o bandă mediană, una din căile unidirecţionale fiind utilizată pentru circulaţia în ambele sensuri 
pe lungimea abaterii” (STAS 1848/1 din 2004, Fig.a31), iar indicatorul cu numarul 3 “Se foloseşte 
în situaţia în care pe lungimea abaterii benzile sunt destinate anumitor categorii de vehicule” 
(STAS 1848/1 din 2004, fig. a32). Denumirea indicatorului cu numarul 1 este “ Ingustare 
temporara”. 
 
 

15. Raspuns corect: b 
 
Denumirea indicatorului cu numarul 1 este “Denivelare faţă de banda alăturată”, iar cea 
a indicatorului cu numarul 2 este “Acostament periculos”. 

 



16. Raspuns corect: b 
 
Denumirea acestui indicator este “Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand” iar 
“Semnalizarea este de cele mai multe ori instalată pe o remorcă monoax, tractată de 
utilaj sau de un vehicul însoţitor” (STAS 1848/1 din 2004, fig.a41). 

 
17. Raspuns corect: a 

 
Denumirea indicatorului cu numarul 1 este “Terminarea benzii de circulaţie din stânga 
părţii carosabile”; indicatorul cu numarul 2 se intituleaza “Ingustare temporara”. 

 
18. Raspuns corect: b 

 
Ambele indicatoare poarta denumirea “Presemnalizarea unui sector cu circulaţia 
alternantă”. Deosebirea consta in faptul ca primul indicator presemnalizeaza un sector 
cu circulaţie alternantă dirijată prin indicatoare, pe cad al doilea presemnalizeaza un 
sector cu circulaţia alternantă dirijata prin semafoare. 

 
19. Raspuns corect: b 

 
Denumirea panoului cu numarul 1 este “Vehicule care transportă substanţe explozive 
sau uşor inflamabile”, iar a panoului cu numarul 2 este “Vehicule care transportă mărfuri 
periculoase”. 

 
20. Raspuns corect: b 

 
Indicatorul 1 se numeste “Accesul interzis autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor 
fără ataş”; prin urmare, motocicletele pot circula in zona de actiune a acestui indicator. 
Denumirea indicatorului 2 este” Accesul interzis autovehiculelor”; prin urmare, nici 
motocicletele nu pot circula in zona de actiune a acestui indicator. Indicatorul 3 poarta 
denumirea “Accesul interzis ciclomotoarelor”; prin urmare, acest indicator interzice doar 
accesul ciclomotoarelor. 

 
21. Raspuns corect: b 

 
Denumirea acestui indicator este “Intersectie cu un drum fara prioritate”. In simbolistica 
indicatorului, linia verticala, mai groasa, desemneaza drumul cu prioritate, iar liniile 
perpendiculare, mai scurte si mai subtiri sugereaza drumurile fara prioritate, care sunt 
decalate. 

 
22. Raspuns corect: a,b 

 
Acest indicator numit “Drum îngustat pe partea dreapta”, se instaleaza “ Inaintea punctului în 
care lăţimea părţii carosabile inclusiv benzile de încadrare consolidate începe să se îngusteze, 
atunci  când  îngustarea  este  de  min. 0,50 m.,  precum şi la podurile a căror parte carosabilă nu 
are asigurată lăţimea drumului din cale curentă, majorată cu 2  x  0,40 m(STAS 1848/1 din 2004, 
fig.A10). 
 



23. Raspuns corect: a,b 
 
Acest indicator intitulat “Presemnalizare trecere pietoni” se instaleaza “La apropierea de 
o trecere de pietoni, astfel: 

 în intravilan, înaintea fiecărei treceri pentru pietoni; 

 în afara localităţilor, pe toate drumurile, cu excepţia celor de pământ”(STAS 1848/1 din 
2004, fig.A22) 

 
24. Raspuns corect: a 

 
Denumirea acestui panou aditional este” Categoriile de autovehicule care trebuie să 
respecte semnificaţia indicatorului”; prin urmare, numai conducatorii autocamioanelor si 
autobuzelor sunt obligati sa respecte semnificatia indicatorului sub care este instalat. 

 
25. Raspuns corect: c 

 
Denumirea indicatorului este “Informatii rutiere” si se instaleaza “În zonele de recepţie 
ale posturilor de radio care dau informaţii rutiere privind starea drumurilor şi condiţii 
deosebite de circulaţie”(STAS 1848/1 din 2004, fig.G65). 

 
26. Raspuns corect: c 

 
Denumirile celor trei indicatoare sunt: 
- indicatorul 1: “Zona cu viteză limitată la 30 km/h”; 
- indicatorul 2: “Zona cu viteza recomandată 30 km/h”; 
- indicatorul 3: “Zona rezidenţială”. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


