
SEMNALIZAREA RUTIERĂ 

 

Semnalizarea ca definiţie şi regulă… 

 

Prin definiţie, semnalizarea rutieră este un cod de simboluri, semne şi semnale, cu ajutorul căruia se 

transmit participanţilor la trafic informaţii de avertizare, interzicere, restricţie, obligare, orientare şi informare 

sau aduc alte precizări, care ajută la desfăşurarea în bune condiţii a circulaţiei vehiculelor şi pietonilor. 

Mijloacele prin care se realizează semnalizarea rutieră se instalează de administratorul drumului public cu 

acordul poliţiei rutiere. 

Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de circulaţie şi cu respectarea 

semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele şi indicaţiile agentului de 

circulaţie care dirijează circulaţia, semnalele speciale de avertizare luminoasă sau sonore, de semnalizare 

temporară şi semnalele conducătorilor de vehicule stabilite prin Regulamentul circulaţiei rutiere. 

Participanţii la trafic trebuie să respecte ordinea de prioritate între diferitele tipuri de mijloace de 

semnalizare rutieră şi semnalele agenţilor de circulaţie, care este următoarea:  

a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile agentului de circulaţie; 

b) semnalele speciale de avertizare, luminoase şi/sau sonore ale autovehiculelor cu regim prioritar de 

circulaţie;  

d) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;  

e) semnalele luminoase şi sonore ale semaforului;  

f) indicatoarele;  

g) marcajele; 

h) regulile de circulaţie.  

 

INDICATOARE RUTIERE 

 

Să începem de la indicatoarele rutiere, pentru că sunt cel mai uşor de observat, cel mai uşor de identificat, 

iar cel mai important – că sunt de o importanţă deosebită în siguranţa rutieră.  

Necătând la faptul, că în Republica Moldova indicatoarele rutiere, ca semnalizare rutieră sunt expuse în 

Regulamentul circulaţiei rutiere, noi vom studia acest subiect mai profund, folosindu-ne şi de standardele 

comunitare la subiect, primul fiind Convenţia asupra semnalizării rutiere, încheiată la Viena în anul 1968, la 

care Republica Moldova este parte din 26.05.1994 şi standardele europene de profil. 

Indicatoarele rutiere sunt mijloace de semnalizare rutieră verticală de diverse forme şi dimensiuni, cu 

diverse simboluri şi înscrisuri, prin care se stabilesc obligaţii şi drepturi, recomandări şi informaţii pentru 

conducătorii de vehicule. 

Ca regulă, indicatoarele rutiere se instalează pe partea dreaptă a drumului, în sensul de mers. Semnificaţia 

indicatoarelor este valabilă pe toată lăţimea părţii carosabile deschisă circulaţiei şi trebuie respectată de 

conducătorii de vehicule cărora li se adresează. De la această regulă sunt exceptate indicatoarele rutiere de 

interzicere a opririi şi staţionării, a căror semnificaţie este valabilă doar pe partea drumului pe care sunt 

instalate. 

Indicatoarele rutiere pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale care le precizează, completează sau 

limitează semnificaţia. Ele se pot instala sau repeta: 

- pe partea stângă a drumului; 

- în zona mediană a drumului; 

- pe un refugiu al drumului; 

- pe un spaţiu interzis; 

- deasupra părţii carosabile: cu acţiune pe toată lăţimea drumului sau pe fiecare bandă de circulaţie; 

- de partea cealaltă a intersecţiei. 

 

Pentru a fi vizibile noaptea, ele pot fi: reflectorizante, luminoase sau iluminate. 

Semnificaţia indicatoarelor poate fi permanentă sau temporară, caz în care fundalul indicatorului va fi de 

culoare galbenă. 

Conform normelor europene, indicatoarele trebuie amplasate în asemenea mod, ca să fie vizibile de la o 

distanţă de minim 50m. 

 

 



Clasificarea internaţională a indicatoarelor rutiere şi corespunzătoarea acesteia din ţara noastră, 

corespunde următoarei grupări: 

1) Indicatoare de avertizare; 

2) Indicatoare de reglementare a priorităţii; 

3) Indicatoare de interzicere sau restricţie; 

4) Indicatoare de obligare; 

5) Indicatoare de orientare şi informare;  

6) Panouri adiţionale. 

 

Din punct de vedere a formei, se disting următoarele categorii de indicatoare: 

a) triunghi echilateral; 

b) cerc; 

c) octogon; 

d) pătrat; 

e) dreptunghi; 

f) săgeată. 

 

Din punct de vedere al dimensiunilor, se disting indicatoare de mărimi mici, normale, mari şi foarte mari, 

iar din punct de vedere a perioadei de utilizare: permanente şi temporare. 


