
EXPLICATII MIJLOACE DE SEMNALIZARE V 
 

1. Raspuns corect: a,b,c 
 
Conform ordinii de prioritate intre mijloacele de reglementare a circulatiei, semnalele, 
indicatiile si dispozitiile agentului de circulatie prevaleaza asupra tuturor celorlalte 
mijloace (Art. 31 din O.U.G.195/2002). 
In cazul raspunsului de la litera b), “Conducatorul vehiculului care intra intr-o intersectie 
la culoarea verde a semaforului este obligat sa respecte si semnificatia indicatoarelor 
instalate in interiorul acesteia (Art. 57 din Regulament). 
In cazul raspunsului de la litera c): atunci cand intr-o intersectie circulatia se desfasoara 
pe randuri, de pe randul din stanga nu se poate efectua virajul spre dreapta (Art. 107, 
alin. 2 din Regulament). 

 
2. Raspuns corect: a,c 

 
A se vedea art. 57 din Regulament, reprodus la explicatia de la intrebarea 1. 

 
3. Raspuns corect: a,b,c 

 
Conform art. 52, alin. 2 din Regulament “La semnalul de culoare rosie vehiculul trebuie 
oprit inaintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar in 
lipsa acestuia, in dreptul semaforului. Daca semaforul este instalat deasupra ori de 
cealalta parte a intersectiei, in lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea 
pietonilor, vehiculul trebuie oprit inainte de marginea partii carosabile a drumului ce 
urmeaza a fi intersectat”. 

 
4. Raspuns corect: a,b 

 
Potrivit prevederilor art. 61, alin. (2) din O.U.G. 195/2002 conducatorii autovehiculelor 
cu regim de circulatie prioritara “pot incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de 
circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata, atunci 
cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta.” 
Totusi, “la intrarea in intersectiile unde lumina rosie a semaforului este in functiune ori 
indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere”, conducatorii acestor vehicule au 
obligatia “sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor 
accidente de circulatie…”(art.62, alin.1 din O.U.G. 195/2002). 
Autovehiculele care au regim de circulatie prioritara, sunt cele prevazute la art. 32,alin. 
2, lit. a) si b) din O.U.G. 195/2002 si anume: 
- autovehiculelele apartinand politiei si pompierilor; 
- autovehiculelele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontier, serviciului de 

ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii care insotesc 
coloane militare, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, 



Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, 
autovehiculelor de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, precum 
si cele apartinand Departamentului National Anticoruptie. 
 

5. Raspuns corect: b 
 
Potrivit prevederilor art. 52, alin.(2) din Regulament, “La semnalul de culoare rosie 
vehiculul trebuie oprit inaintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea 
pietonilor, iar in lipsa acestuia, in dreptul semaforului. Daca semaforul este instalat 
deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, in lipsa marcajului pentru oprire sau pentru 
trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit inainte de marginea partii carosabile a 
drumului ce urmeaza a fi intersectat.” 
“Cand semnalul de culoare galbena apare dupa semnalul de culoare verde, conducatorul 
vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie sa treaca de locurile prevazute la 
art. 52 alin. (2), cu exceptia situatiei in care, la aparitia semnalului, se afla atat de 
aproape de acele locuri, incat nu ar mai putea opri vehiculul in conditii de 
siguranta.”(Art. 53, alin. (1) din Regulament). 

 
6. Raspuns corect: c 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea 5 

 
7. Raspuns corect: b 

 
Potrivit prevederilor art. 30, alin. (3), litera c)  din O.U.G. 195/2002 “semnalul de culoare 
galbena, impreuna cu cel de culoare rosie, interzic trecerea.” 

 
8. Raspuns corect: b,c 

 
In acest caz, semaforul de pe trotuar este pentru conducatorii de vehicule care 
intentioneaza sa circule pe directia inainte sau sa execute viraj dreapta, iar semaforul 
suspendat este pentru conducatorii vehiculelor care intentioneaza sa execute viraj 
stanga; prin urmare, vor putea patrunde in intersectie conducatorii vehiculelor care 
doresc sa circule pe directia inainte sau la dreapta. 

 
9. Raspuns corect: c 

 
Conform art. 53, alin. 2 din Regulament, “Semnalul de culoare galbena intermitent 
permite trecerea, conducatorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusa, sa 
respecte semnificatia semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile in acel loc” 

 
10. Raspuns corect: a,b 

 
Ase vedea explicatia de la intrebarea 9. 



11. Raspuns corect: a,b,c 
 
Conform art. 51, alin.(1) din Regulament “Semnalul de culoare verde permite trecerea”, 
iar potrivit art. 57 din Regulament “Conducatorul vehiculului care intra intr-o intersectie 
la culoarea verde a semaforului este obligat sa respecte si semnificatia indicatoarelor 
instalate in interiorul acesteia”. 
“Pe lampile de culoare rosie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare 
neagra care indica directiile de deplasare corespunzatoare acestora. In acest caz 
interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la 
directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile 
aplicate pe panourile aditionale ce insotesc, la partea inferioara, semafoarele”(Art. 49 
din Regulament). 

 
12. Raspuns corect: c 

 
Conform prevederilor art. 52, alin. (2) “Daca semaforul este instalat deasupra ori de 
cealalta parte a intersectiei, in lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea 
pietonilor, vehiculul trebuie oprit inainte de marginea partii carosabile a drumului ce 
urmeaza a fi intersectat” 

 
13. Raspuns corect: a,b,c 

 
Potrivit prevederilor art. 54, alin. (1) din O.U.G. 195/2002 “Conducatorul de vehicul care 
executa o manevra de schimbare a directiei de mers….sau de virare spre dreapta ori 
spre stanga ….este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara 
sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol circulatia celorlalti participanti la trafic.” 
Pentru a putea executa in conditii de siguranta un viraj, conducatorul unui autovehicul 
trebuie sa reduca viteza de deplasare; aceasta cerinta este impusa si de prevederile art. 
123, lit. j) care pretinde conducatorului de vehicul sa circule cu o viteza care sa nu 
depaseasca 30 km/h in localitati, sau 50 km/h in afara localitatilor “ la schimbarea 
directiei de mers prin viraje”. 
In cazul in care conducatorul autovehiculului executa viraj dreapta pe culoarea verde a 
semaforului electric, traseul sau se poate intersecta cu cel al pietonilor care traverseaza 
strada pe trecerea pentru pietoni, situatie in care este obligat sa le acode prioritate de 
trecere deoarece “Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule 
numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special 
amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului 
destinat pietonilor”(Art. 72, alin. (2) din O.U.G. 195/2002). 
In ce priveste pozitionarea vehiculului la efectuarea virajului dreapta, indiferent ca 
circulatia se desfasoara pe benzi sau pe randuri, aceasta trebuie sa fie cat mai aproape 
de banda(randul) de langa bordura sau acostament. 

 
 
 



14. Raspuns corect: a,b,c 
 
In cazul in care conducatorul autovehiculului executa viraj stanga, intr-o intersectie fara 
marcaje el trebuie sa pozitioneze autovehiculul cu cel putin 50 m inainte de intersectie, 
pe “randul de langa axa drumului sau de langa marcajul de separare a sensurilor”(Art. 
107, alin. 1 din Regulament), iar in cazul circulatiei pe benzi, pe banda de langa axa 
drumului care, de regula, este destinata efectuarii virajului stanga. 
La efectuarea virajelor, orice coducator de vehicul este obligat sa reduca viteza de 
deplasare (A se vedea explicatia de la intrebarea 13). 
In cazul conducatorului auto care efectueaza viraj stanga, traseul sau se intersecteaza cu 
cel al conducatorilor de vehicule care circula din sens opus (adica din dreapta sa), 
precum si cu cel al pietonilor care traverseaza strada pe culoarea verde a semaforului 
destinat lor. De aceea, conform art. 59, alin. (2) din O.U.G. 195/2002 “In intersectii, 
conducatorii vehiculelor care vireaza spre stanga sunt obligati sa acorde prioritate de 
trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta”, precum si 
“pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si 
semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci cand 
acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului”(Art. 135, lit. h din Regulament). 

 
15. 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.” 

 
16. Raspuns corect: b 

 
Fiind incadrat pe banda 2 la mai putin de 50 m de intersectie, in zona de preselectie, 
delimitata prin marcaje longitudinale cu linie continua, conducatorul auto nu poate 
efectua virajul spre dreapta, ci trebuie sa se deplaseze pe directia inainte, conform 
semnalizarii existente. 

 
17. Raspuns corect: - 

 



Niciun raspuns nu este corect, deoarece semnalizarea existenta permite patrunderea in 
intersectie a tuturor celor trei vehicule. 

 
18. Raspuns corect: a 

 
Conducatorul autovehiculului cu numarul 2, intentionand sa circule pe directia inainte, 
trebuie sa se conformeze indicatiilor oferite de panoul aditional instalat sub semaforul 
de pe trotuar. Conform art. 49 din Regulament “Pe lampile de culoare rosie sau verde 
ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de 
deplasare corespunzatoare acestora. In acest caz interdictia sau permisiunea de trecere 
impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste 
sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce insotesc, 
la partea inferioara, semafoarele”. 

 
19. Raspuns corect: b 

 
Numai conducatorii vehiculelor care se deplaseaza inainte si la dreapta, conform 
indicatiilor oferite de panoul aditional instalat sub semaforul de culoare verde care 
permite patrunderea in intersectie. (A se vedea si explicatia de la intrebarea 18). 

 
20. Raspuns corect: b 

 
In conformitate cu semnificatia culorilor semafoarelor si a panourilor aditionale, poate 
patrunde in intersectie numai conducatorul vehiculului care executa viraj stanga.( A se 
vedea si explicatia de la intrebarea 18). 

 
21. Raspuns corect: b 

 
Conducatorul tramvaiului si al autoturismului de culoare verde nu pot patrunde in 
intersectie deoarece semaforul pentru aceasta directie este de culoare rosie; in cazul 
conducatorului autovehiculului de culoare albastra “Semnalul de culoare galbena 
intermitent permite trecerea, conducatorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza 
redusa, sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile 
in acel loc”(Art. 53, alin.2 din Regulament). 

 
22. Raspuns corect: c 

 
Atat semnalul de culoare verde cat si cel de culoare galbena intermitent permit 
patrunderea in intersectie a vehiculelor. (A se vedea si explicatia de la intrebarea 21). 

 
23. Raspuns corect: a 

 
Conform  semnificatiei culorilor semafoarelor si a panourilor aditionale, niciun vehicul 
nu poate patrunde in intersectie. 



24. Raspuns corect: b 
 
A se vedea explicatia de la intrebarea 15. 

 
25. Raspuns corect: b,c 

 
In cazul circulatiei in “unda verde” sub semafoare este instalat un panou aditional pe 
care se afla inscriptia “Semafoare sincronizate” si viteza de circulatie indicata, care sa-i 
permita conducatorului auto sa “prinda” toate semafoarele pe culoarea verde. De 
aceea, conducatorul auto trebuie sa respecte viteza indicata si sa nu opreasca sau sa 
stationeze pe benzile pe care circulatia se desfasoara in acest fel. 

 
26. Raspuns corect: b 

 
Aflandu-se la o distanta mare de intersectie, conducatorul auto nu a observat momentul 
aparitiei culorii verzi a semaforului si prin urmare, nu poate aproxima nici momentul 
stingerii acesteia. De aceea, el trebuie sa fie pregatit pentru a opri in eventualitatea 
schimbarii culorii semaforului; atitudinea conducatorului indicata la punctul a) este o 
eroare, ce poate avea consecinte grave. In aceasta situatie, conducatorul auto va utiliza 
frana de motor, inscriindu-se astfel pe linia unui stil de conducere preventiv si ecologic. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


