
INDICATOARE DE INTERZICERE SAU RESTRICŢIE 
 

Conform pct. 25, alin. 3 din Regulamentul circulaţiei rutiere, indicatoarele de interzicere şi 
restricţie stabilesc ori suspendă interdicţii sau restricţii pentru participanţii la traficul rutier. 
Acestea au forma rotundă, contur de culoare roşie, fond alb, simbol negru (cu excepţia unora 
dintre ele Acces interzis (3.1), cele ce interzic oprirea şi staţionarea, cele care anunţă terminarea 
restricţiilor, etc.). Semnificaţia acestor indicatoare începe (se aplică) din dreptul acestora şi se 
termină în intersecţia cea mai apropiată, dacă prin altă semnalizare adiţională nu se precizează 
lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunţe sfârşitul 
interdicţiei sau al restricţiei. 

 

3.1 

 

Acces interzis 
Se amplasează de regulă la capătul opus al unui 

drum cu sens unic (5.34), pe sensul care a fost desfiinţat. 
Este un indicator care se respectă nu numai de către 
conducătorii de autovehicule ci şi de cei ce conduc 
vehicule (nu au voie nici măcar bicicletele sau vehiculele 
cu tracţiune animală sau cele trase sau împinse cu mâna, 
excepţie făcând pietonii). Semnificaţia acestui indicator 
începe din locul în care a fost instalat şi încetează în 
intersecţia cea mai apropiată.  

Acţiunea acestui indicator nu se extinde asupra 
transportului urban de pasageri (de rută stabilită).  

 

3.2 

 

 

 

Circulaţie interzisă 
Se amplasează la intrarea pe drumurile pe care este 

interzisă circulaţia vehiculelor în ambele sensuri (drum 
care nu este deschis circulaţiei publice), parcuri, zone 
rezidenţiale sau de interes special, centrele unor oraşe 
mari, etc.  

Acţiunea acestui indicator nu se extinde asupra 
transportului urban de pasageri (de rută stabilită), 
vehiculelor conduse de persoane cu handicap sau care 
transportă asemenea persoane, celor de asigurare a 
serviciilor pentru instituţiile amplasate în zona de 
interzicere, cetăţenilor care locuiesc sau au serviciul în 
zona interzisă, cât şi vehiculelor care sunt în proprietatea 
acestor instituţii sau cetăţeni. În cazul dat, aceștia 
trebuie să părăsească zona interzisă la intersecţia cea 
mai apropiată de locaţia de destinaţie. 

În acest sens, indicatorul poate fi însoţit, după caz, 
de panoul adiţional Categoria de vehicul (6.6) sau de un 
panou adiţional cu inscripţia (textul) la care se referă, 
etc. 



3.3 

 

Circulaţia interzisă autovehiculelor 
Acest indicator nu interzice doar accesul 

autoturismelor, ci al tuturor autovehiculelor 
(autocamioane, autobuze, tractoare, motociclete cu 
ataş, etc.), excepţie făcând motocicletele fără ataş, 
ciclomotoarele şi vehiculele fără motor. 

Ca şi în cazul indicatorului Circulaţie interzisă (3.2), 
acţiunea acestui indicator nu se extinde asupra 
transportului urban de pasageri (de rută stabilită), 
vehiculelor conduse de persoane cu handicap sau care 
transportă asemenea persoane, celor de asigurare a 
serviciilor pentru instituţiile amplasate în zona de 
interzicere, cetăţenilor care locuiesc sau au serviciul în 
zona interzisă, cât şi vehiculelor care sunt în proprietatea 
acestor instituţii sau cetăţeni. În cazul dat, aceștia 
trebuie să părăsească zona interzisă la intersecţia cea 
mai apropiată de locaţia de destinaţie. 

3.4 

 

Circulaţia interzisă autocamioanelor 
Acest indicator interzice accesul autocamioanelor şi 

ansamblurilor de vehicule a căror masă maximă 
autorizată depăşeşte 3500kg (în cazul în care masa nu 
este menţionată de indicator) sau a celor cu masa mai 
mare decât cea indicată de indicator, cât şi a maşinilor 
autopropulsate. 
Acţiunea acestui indicator nu se extinde asupra 
vehiculelor care asigură servicii pentru instituţiile 
amplasate în zona de interzicere, cetăţenilor care 
locuiesc sau au serviciul în zona interzisă, cât şi 
vehiculelor care sunt în proprietatea acestor instituţii sau 
cetăţeni, dar şi camioanelor care au aplicată pe 
suprafeţele laterale ale caroseriei o dungă albă înclinată 
sau a celor destinate transportării de persoane. În cazul 
dat, aceștia trebuie să părăsească zona interzisă la 
intersecţia cea mai apropiată de locaţia de destinaţie. 

3.5 

 

Circulaţie interzisă motocicletelor 
Acest indicator interzice accesul motocicletelor de orice 
tip.  
Acţiunea acestui indicator nu se extinde asupra 
vehiculelor care asigură servicii pentru instituţiile 
amplasate în zona de interzicere, cetăţenilor care 
locuiesc sau au serviciul în zona interzisă, cât şi 
vehiculelor care sunt în proprietatea acestor instituţii sau 
cetăţeni. În cazul dat, aceștia trebuie să părăsească zona 
interzisă la intersecţia cea mai apropiată de locaţia de 
destinaţie. 



3.6 

 

Circulaţia interzisă maşinilor autopropulsate 
Acest indicator interzice accesul tractoarelor  şi 
vehiculelor autopropulsate. Acţiunea acestui indicator nu 
se extinde asupra situaţiilor descrise la indicatorul 
Circulaţie interzisă motocicletelor (3.5). 

3.7 

 

Circulaţia interzisă autotrenurilor 
Acest indicator interzice accesul camioanelor şi maşinilor 
autopropulsate cu remorci de orice tip, cât şi remorcarea 
autovehiculelor. Acţiunea acestui indicator nu se extinde 
asupra situaţiilor descrise la indicatorul Circulaţie 
interzisă motocicletelor (3.5). 

3.8 

 

Circulaţie interzisă vehiculelor care transportă 
substanţe explozive sau uşor inflamabile 

Acest indicator interzice accesul unor vehicule care 
transportă substanţe explozibile sau uşor inflamabile. 

3.9 

 

Circulaţie interzisă vehiculelor care  
transportă mărfuri periculoase 

Acest indicator interzice accesul unor vehicule care 
transportă mărfuri periculoase. 

3.10 

 

Circulaţie interzisă vehiculelor cu tracţiune animală 
Acest indicator interzice accesul unor vehicule cu 
tracţiune animală, animalelor de călărie, povară, izolate 
sau în turmă, cireadă. Acţiunea acestui indicator nu se 
extinde asupra situaţiilor descrise la indicatorul 
Circulaţie interzisă motocicletelor (3.5). 



3.11 

 

Circulaţie interzisă bicicletelor 
Acest indicator interzice accesul bicicletelor şi a 
ciclomotoarelor. 

3.12 

 

Circulaţie interzisă pietonilor cu cărucioare manuale 
Acest indicator interzice accesul tuturor vehiculelor 
împinse sau trase cu mâna. Indicatorul operează numai 
pe sensul pe care a fost montat, pentru a fi valabil pe 
ambele sensuri acesta se montează pe ambele parţi ale 
drumului. 

3.13 

 

Circulaţie interzisă pietonilor 
Acest indicator interzice accesul pietonilor pe sectorul de 
drum (zonă) la începutul căruia este instalat, fie datorită 
lipsei trotuarelor, fie în preajma unor obiective cu 
caracter special (unitate militară, etc.), fie datorită 
existentei unei alte posibilităţi de trecere sau traversare 
a locului respectiv (pasaje subterane). Indicatorul 
operează numai pe sensul pe care a fost montat, pentru 
a fi valabil pe ambele sensuri acesta se montează pe 
ambele parţi ale drumului. 

3.14 

 

Masă limitată 
Se amplasează de regulă la capetele sectorului de drum  
sau la capetele podurilor, pasajelor inferioare, tunelurilor  
şi în alte situaţii în care este interzisă circulaţia 
vehiculelor având masa totală, respectiv masa pe osie, 
mai mare de cât cea înscrisă pe indicator, precum şi la  
intersecţia care permite evitarea restricţiei.  
 

3.15 5t

 

Masă limitată pe axă 
Se amplasează de regulă la capetele sectorului de drum  
sau la capetele podurilor, pasajelor inferioare, tunelurilor  
şi în alte situaţii în care este interzisă circulaţia 
vehiculelor având masa pe osie mai mare de cât cea 
înscrisă pe indicator, precum şi la intersecţia care 
permite evitarea restricţiei.  
 



3.16 3,5
m

  

Înălţime limitată 
Se amplasează la capetele podurilor, pasajelor 
inferioare, tunelurilor, portalurilor sau în alte situaţii 
când nu este asigurată înălţimea gabaritului de liberă 
trecere, indicată pe indicator. 
 

3.17 2,3

 

Lăţime limitată 
Se amplasează la capetele sectorului de drum  având 
gabarit de liberă trecere cu lăţime redusă. Interzice 
circulaţia vehiculelor cu lăţimea totală mai mare decât 
cea menţionată pe indicator.  
  

3.18 

 

 
Lungime limitată 

Se amplasează pentru a interzice accesul  şi circulaţia 
vehiculelor cu lungimi mai mari decât limita înscrisă pe 
indicator.  
 

3.19 

VAMA

DOUANE

 

POLITIA

POLICE

 

Vama / Poliţia 
Se amplasează la intrarea în zona punctului de frontieră 
sau poliţie, spre a preveni conducătorii de vehicule 
asupra iminenţei aplicării regulilor speciale specifice 
acestor zone. La aceste indicatoare, după caz, este 
obligatorie oprirea. 
Un asemenea indicator, dar cu alte înscrisuri pe el, ca 
exemplu, Peage (taxe, în traducere), pot fi întâlnite pe 
drumurile din afara hotarelor Republicii Moldova. 



3.20 
 

 

Virarea la dreapta / stânga interzis 
Se amplasează pe sectoarele de drum unde efectuarea 
manevrei prezintă un pericol deosebit sau afectează 
fluenţa circulaţiei (intrare pe sens interzis, stânjenirea 
vehiculelor care circulă nedeviat, risc de a provoca 
blocaje etc.).  
Semnificaţia indicatorului se aplică numai intersecţiei 
înaintea căreia este instalat, respectiv numai la intrarea 
pe artera inelară a unei intersecţii cu sens giratoriu, 
interzicând virajul la dreapta / stânga, fie că pe drumul 
respectiv se circulă într-un singur sens, fie pentru 
fluidizarea circulaţiei. În cazul indicatorului de interzicere 
spre stânga, manevra de întoarcere şi de mers înapoi 
este interzisă. 
Acţiunea indicatoarelor nu se extinde asupra vehiculelor 
transportului urban de pasageri. 

 

3.21 

 

Întoarcerea interzisa 
Acest indicator interzice manevra de întoarcere pe 
sectorul de drum pe care este instalat, datorită 
periculozităţii efectuării ei în acea zonă şi asigurării 
fluenţei circulaţiei. Totodată acesta mai interzice şi 
manevra de mers înapoi. Semnificaţia indicatorului se 
aplică numai intersecţiei înaintea căreia este instalat, 
respectiv numai la intrarea pe artera inelară a unei 
intersecţii cu sens giratoriu. Semnificaţia acestuia este 
valabilă până la prima intersecţie pe sensul de mers. 
Întoarcerea vehiculelor mai este interzisă la trecerile 
pentru pietoni, în tunelul, pe poduri, rampe şi sub 
acestea, în locurile în care vizibilitatea drumului este mai 
mică de 100m, cel puţin într-o direcţie, dacă 
conducătorul vehiculului nu este ajutat de o persoană 
aflată în afara vehiculului, în staţiile transportului de 
pasageri. 

 

3.22 

 

100m
 

Spaţiu minim limitat 
Se amplasează pentru a impune păstrarea unui interval 
minim între vehiculele în mers. Semnificaţia indicatorului 
se aplică numai intersecţiei înaintea căreia este instalat, 
respectiv numai la intrarea pe artera inelară a unei 
intersecţii cu sens giratoriu, iar în localităţi, în lipsa 
intersecţiilor − la ieşirea din localitate. Acţiunea 
indicatoarelor nu încetează la ieşirile de pe teritoriile 
adiacente drumului, precum şi în locurile de intersectare 
cu drumurile de pământ, înaintea cărora nu sunt 
instalate indicatoarele de avertizare sau de prioritate 
corespunzătoare. 
Indicatorul poate fi însoţit de panoul adiţional Zona de 
acţiune (6.3.1). 
 



3.23 

 

 

 

 

 

 

 

3.24 

 

 

 

100m
 

 

 

 

Depăşirea interzisă / Sfârşitul zonei  
de interzicere a depăşirii 

Acest indicator interzice oricărui vehicul să depăşească 
alte vehicule, cu excepţia motocicletelor fără ataş şi a 
vehiculelor fără motor (solitare), care circulă cu o viteză 
mai mică de 30km/h, care pot fi depăşite (căruţe, 
biciclişti, etc.). Semnificaţia indicatorului se aplică numai 
intersecţiei înaintea căreia este instalat, respectiv numai 
la intrarea pe artera inelară a unei intersecţii cu sens 
giratoriu, iar în localităţi, în lipsa intersecţiilor − la ieşirea 
din localitate. Acţiunea indicatoarelor nu încetează la 
ieşirile de pe teritoriile adiacente drumului, precum şi în 
locurile de intersectare cu drumurile de pământ, înaintea 
cărora nu sunt instalate indicatoarele de avertizare sau 
de prioritate corespunzătoare.  
Indicatorul poate fi însoţit de panoul adiţional Zona de 
acţiune (6.3.1). 
Acest indicator acţionează până la întâlnirea 
indicatorului Sfârşitul zonei de interzicere a depăşirii 
(3.24) sau dacă a mai fost cel puţin încă o restricţie, până 
la întâlnirea indicatorului Sfârşitul tuturor restricţiilor 
(3.33), de asemenea mai poate fi anulat şi de cea mai 
apropiată intersecţie pe sensul de mers. Indicatorul 
poate fi însoţit de panoul adiţional Zona de acţiune 
(6.3.1). 
Depăşirea mai este interzisă în intersecţiile cu circulaţia 
nedirijată şi în imediata apropiere înainte de acestea, cu 
excepţia cazurilor în care depăşirea se efectuează pe 
drumul cu prioritate în raport cu drumul intersectat, pe 
trecerile pentru pietoni şi în imediata apropiere înainte 
de acestea, în tuneluri, pe trecerile la nivel cu calea 
ferată şi la o distanţă mai mică de 100 m înainte de 
acestea. Depăşirea cu ieşirea pe banda de circulaţie în 
sens opus este interzisă în intersecţiile cu circulaţia 
dirijată, pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă, 
în locurile unde s-a creat un ambuteiaj. 

 

 

 

 

 

3.25 

 

 

 

 

 

 

 

100m
 

Depăşire interzisă autocamioanelor 
 Acest indicator se amplasează pentru a se interzice 
autovehiculelor de transport marfă, a căror masă 
maximă autorizată este mai mare de 3500kg de a depăşi 
orice vehicul cu motor, cu excepţia celor solitare 
(motocicletelor fără ataş, ciclomotoare, căruţe, biciclişti, 
etc.), care se deplasează cu o viteză mai mică de 30km/h. 
Terminarea sectorului cu depăşirea interzisă se 
semnalizează prin indicatorul  Sfârşitul zonei interzicere 
a depăşirii pentru autocamioane (3.26) sau dacă a mai 
fost cel puţin încă o restricţie, până la întâlnirea 
indicatorului Sfârşitul tuturor restricţiilor (3.33), de 
asemenea mai poate fi anulat şi de cea mai apropiată 
intersecţie pe sensul de mers. Indicatorul poate fi însoţit 
de panoul adiţional Zona de acţiune (6.3.1). 
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3.28 

40
 

ORHEI
 

100m
 

40
 

Viteză maximă limitată  
Acest indicator obligă conducătorii de vehicule, 
indiferent de categoria, marca sau tipul acestora să 
circule cu o viteză, ce nu depăşeşte valoarea celei 
menţionate pe indicator (exprimată în km/h). Acestea 
pot varia în funcţie de condiţiile de drum sau de 
administratorul drumului, care nu pot fi mai mici de 20 
km/h, dar nu mai mult de 80km/h în localităţi şi nu mai 
mult de 90km/h pe drumurile publice, exceptând 
autostrăzile, pe care viteza maximă este de 110km/h. 
Acest indicator acţionează până la întâlnirea 
indicatorului Sfârşitul zonei cu viteză maximă limitată 
(3.28) sau dacă a mai fost cel puţin încă o restricţie, până 
la întâlnirea indicatorului Sfârşitul tuturor restricţiilor 
(3.33), de asemenea mai poate fi anulat şi de cea mai 
apropiată intersecţie pe sensul de mers. 
Semnificaţia indicatorului se aplică numai intersecţiei 
înaintea căreia este instalat, respectiv numai la intrarea 
pe artera inelară a unei intersecţii cu sens giratoriu, iar în 
localităţi, în lipsa intersecţiilor − la ieşirea din localitate. 
Acţiunea indicatoarelor nu încetează la ieşirile de pe 
teritoriile adiacente drumului, precum şi în locurile de 
intersectare cu drumurile de pământ, înaintea cărora nu 
sunt instalate indicatoarele de avertizare sau de 
prioritate corespunzătoare. Acţiunea indicatorului 
instalat înaintea localităţilor şi semnalizate prin 
indicatorul Intrare în localitate (5.63.1) se suspendă prin 
acest indicator. Indicatorul poate fi însoţit de panoul 
adiţional Zona de acţiune (6.3.1). 

 

 

 

 

3.29 
50

30

 

Viteza maximă limitată pe categorii de autovehicule 
Se amplasează pentru a se interzice vehiculelor de 
transport marfă de a depăşi viteza înscrisă la partea 
inferioară a indicatorului, iar celorlalte autovehicule, de a  
depăşi viteza înscrisă la partea superioară a indicatorului.  
Acţiunea indicatorului instalat înaintea localităţilor şi 
semnalizate prin indicatorul Intrare în localitate (5.63.1) 
se suspendă prin acest indicator. Indicatorul poate fi 
însoţit de panoul adiţional Zona de acţiune (6.3.1). Acest 
indicator acţionează până la întâlnirea indicatorului 
Sfârşitul zonei cu viteză maximă limitată (3.28) sau dacă 
a mai fost cel puţin încă o restricţie, până la întâlnirea 
indicatorului Sfârşitul tuturor restricţiilor (3.33), de 



ORHEI
 

100m
 

asemenea mai poate fi anulat şi de cea mai apropiată 
intersecţie pe sensul de mers. 

 

 

 

 

3.30 

 

100m
 

Claxonarea interzisă 
Se instalează pentru a se interzice claxonarea pe 
sectorul de drum care urmează după indicator. 
Interzicerea este valabilă până la indicatorul Sfârşitul 
tuturor restricţiilor (3.33) sau în lipsa acestuia până la 
prima intersecţie.  
Semnificaţia indicatorului se aplică numai intersecţiei 
înaintea căreia este instalat, respectiv numai la intrarea 
pe artera inelară a unei intersecţii cu sens giratoriu, iar în 
localităţi, în lipsa intersecţiilor − la ieşirea din localitate. 
Acţiunea indicatoarelor nu încetează la ieşirile de pe 
teritoriile adiacente drumului, precum şi în locurile de 
intersectare cu drumurile de pământ, înaintea cărora nu 
sunt instalate indicatoarele de avertizare sau de 
prioritate corespunzătoare. Indicatorul poate fi însoţit de 
panoul adiţional Zona de acţiune (6.3.1). 

 

 

 

 

 

 

3.31 

 

10m

 

 

 

Oprirea interzisă 
Acest indicator interzice oprirea şi staţionarea 
vehiculelor. În cazul în care este instalat singur (fără 
tăbliţe adiţionale de confirmare a zonei de acţiune), 
oprirea este interzisă din dreptul lui şi până la prima 
intersecţie, indiferent de lungimea sectorului. Dacă este 
însoţit de panouri adiţionale cu săgeţi care menţionează 
Zona de acţiune (6.4) de începere, confirmare, sfârşitul 
zonei de acţiune a indicatorului, atunci se va respecta 
semnificaţia acestora.  
Acţiune indicatorului nu se aplică pentru vehiculele de 
transport de pasageri pe rute urbane, celor conduse de 
persoane cu dezabilități sau care transportă asemenea 
persoane. 
Semnificaţia indicatorului se aplică numai intersecţiei 
înaintea căreia este instalat, respectiv numai la intrarea 
pe artera inelară a unei intersecţii cu sens giratoriu, iar în 
localităţi, în lipsa intersecţiilor − la ieşirea din localitate. 
Acţiunea indicatoarelor nu încetează la ieşirile de pe 
teritoriile adiacente drumului, precum şi în locurile de 
intersectare cu drumurile de pământ, înaintea cărora nu 
sunt instalate indicatoarele de avertizare sau de 
prioritate corespunzătoare. Indicatorul se aplică doar pe 
partea drumului pe care este instalat. 
Indicatorul poate fi însoţit de panoul adiţional 
Evacuarea forţată a autovehiculelor (6.22) sau şi în 
asociere cu marcajul continuu de culoare galbenă. În 
acest caz, limita sectorului este delimitată de lungimea 



liniei de marcaj. 
 

 

 

 

 

3.32.1 

 

 

 

 

 

3.32.2 

 

 

 

 

 

 

 

3.32.3 

 

 

 

10m

 

 

8 1700_ 00
 

Staţionarea interzisă 
Acest indicator interzice staţionarea vehiculelor. În cazul 
în care este instalat singur (fără panouri adiţionale de 
confirmare a zonei de acţiune), staţionarea este interzisă 
din dreptul lui şi până la prima intersecţie, indiferent de 
lungimea sectorului. Dacă este însoţit de panouri 
adiţionale cu săgeţi care menţionează Zona de acţiune 
(6.4) de începere, confirmare, sfârşitul zonei de acţiune a 
indicatorului, atunci se va respecta semnificaţia acestora.  
În zona de acţiune a acestui indicator oprirea este 
permisă, dar pe termen limitat. 
Indicatoarele Staţionare interzisă în zilele impare / pare 
ale lunii (3.32.2 şi 3.32.3) interzic staţionarea în zilele 
impare (1,3,5,7...) respectiv pare (2,4,6,8....) ale lunii, 
având aceleaşi caracteristici şi posibilitatea ca şi 
indicatorul de bază. În cazul în care indicatoarele 
Staţionare interzisă în zilele impare / pare ale lunii 
(3.32.2 şi 3.32.3) sunt utilizate concomitent, vehiculele 
vor fi deplasate de pe o parte a drumului pe cealaltă 
după ora 19.00. 
Acţiune indicatorului nu se aplică pentru vehiculele 
conduse de persoane cu dezabilități sau care transportă 
asemenea persoane, taxi-urilor cu contorul în funcţiune. 
Semnificaţia indicatorului se aplică numai intersecţiei 
înaintea căreia este instalat, respectiv numai la intrarea 
pe artera inelară a unei intersecţii cu sens giratoriu, iar în 
localităţi, în lipsa intersecţiilor − la ieşirea din localitate. 
Acţiunea indicatoarelor nu încetează la ieşirile de pe 
teritoriile adiacente drumului, precum şi în locurile de 
intersectare cu drumurile de pământ, înaintea cărora nu 
sunt instalate indicatoarele de avertizare sau de 
prioritate corespunzătoare. Indicatorul se aplică doar pe 
partea drumului pe care este instalat. 

Indicatorul poate fi însoţit de panoul adiţional 
Evacuarea forţată a autovehiculelor (6.22) sau şi în 
asociere cu marcajul discontinuu de culoare galbenă. În 
acest caz, limita sectorului este delimitată de lungimea 
liniei de marcaj. 

Dacă indicatorul este instalat singur, interzice 
manevra pe toată durata zilei respective, dacă este 
însoţit de unul din panourile adiţionale Timp de acţiune 
(6.7), atunci este valabil numai în intervalul menţionat pe 
tăbliţă. 
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Sfârşitul tuturor restricţiilor 
Se amplasează la terminarea tuturor restricţiilor. Nu se 
foloseşte în situaţia în care pe drum este instituită numai 
una din restricţiile care au indicatoare specifice de 
terminare (restricţii de viteză sau de depăşire). 

În afara hotarelor Republicii Moldova veţi mai întâlni şi alte indicatoare de interzicere şi 
restricţie, iar o parte din ele le vom expune în continuare: 

În raport cu  

Accesul interzis motocicletelor 
Care expune condiţiile impuse de 
indicatorul 3.5 de mai sus. 

Accesul interzis ciclomotoarelor 
Care expune condiţiile impuse de 
indicatorul 3.5 de mai sus, dar pentru 
ciclomotoare (motorete), cu volumul 
motorului mai mic de 50cm3. 

 

Accesul interzis autocarelor 

  

Accesul interzis autovehiculelor / 
Accesul interzis autovehiculelor şi 
vehiculelor cu tracţiune animală 

t
6 5,

 

t
22 0,

 

Accesul interzis vehiculelor cu masa pe 
osia dublă / triplă mai mare de 6,5t/22t 

(în cazul respectiv) 

 

Accesul interzis vehiculelor care 
transportă lichide de natură să polueze 

apele 

    

Zonă / sfârşitul zonei de staţionare cu 
durată limitată  

 

Pe drumurile altor state ale lumii puteţi întâlni şi alte indicatoare de interzicere şi restricţie, sub aceiaşi 

formă şi coloristică, dar cu alte mesaje şi figuri, care conform Convenţiei asupra semnalizării rutiere sunt 

uşor de perceput şi stabilit semnificaţia lor. 



 
 


