
INSTRUIRE TEORETICĂ A CURSANȚILOR  
REFERITOR LA INTOARCERE ȘI MERSUL ÎNAPOI. 

 
I. LEGISLAŢIE 

 
ÎNTOARCEREA 

Prin întoarcerea unui vehicul înțelegem trecerea de pe un sens de mers pe celalalt prin manevra 
înainte și înapoi sau prin viraj, pentru a circula în direcția opusa sensului din care am venit. 
 
La executarea manevrei de întoarcere conducătorul este OBLIGAT: 

 să semnalizeze; 
 să se asigure că din față, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment nici un vehicul; 
 să se asigure că manevra este permisă; 
 că manevra se poate executa fără nici un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. 
 

SE INTERZICE INTOARCEREA VEHICULULUI: 
 în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația "Întoarcerea interzisă"; 
 pe trecerile pentru pietoni; 
 în curbe și alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m; 
 în apropierea vârfurilor de rampă sau la mai puțin de 50 m de o parte și de alta a acesteia; 
 în locurile unde soliditatea drumului nu permite; 
 pe poduri, sub poduri, în tuneluri, pe viaducte și pasaje denivelate; 
 pe trecerile la nivel cu calea ferată sau la mai puțin de 50 m de acestea; 
 pe drumurile cu sens unic; 
 în locurile unde oprirea este interzisă, cu excepția intersecțiilor. 
 

MERSUL ÎNAPOI 
 

1. În cazul în care vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai 
atunci când conducătorul acestuia este dirijat de persoane aflate în afara vehiculului. 

2. Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se 
recomandă dotarea autovehiculelor și cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre. 

 
SE INTERZICE MERSUL INAPOI CU VEHICULUL: 

 în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația "Întoarcerea interzisă"; 
 pe trecerile pentru pietoni; 
 în curbe și alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m; 
 în apropierea vârfurilor de rampă sau la mai puțin de 50 m de o parte și de alta a acesteia; 
 în locurile unde soliditatea drumului nu permite; 
 pe trecerile la nivel cu calea ferată sau la mai puțin de 50 m de acestea; 
 în locurile unde oprirea este interzisă;  
 pe o distanță mai mare de 50 m; 
 la ieșirea din garaje și curți ori alte spații laterale drumului; 
 pe poduri, sub poduri, în tuneluri, pe viaducte și pasaje denivelate. 

 
II. CONDUITA PREVENTIVĂ 

 
OBLIGAŢIA SEMNALIZĂRII TUTUROR INTENŢIILOR DE MANEVRE: 

 Utilizarea semnalizatoarelor intermitente de direcție (chiar dacă nimeni nu este în jur): la oprire, la 
executarea manevrei de întoarcere, la plecare după manevra de mers înapoi; 

- vehiculele periculoase sunt acelea pe care nu le vedeți; 
- un vehicul care se găsește într-un unghi mort poate să înceapă să depășească; 
- semnalizați intenția dvs. corect înainte de executarea manevrei; 
- semnalele trebuie să dureze întotdeauna mai mult decât manevrele; 
- opriți semnalizatoarele intermitente atunci când manevra este terminata. 

 



TEHNICA MODIFICĂRII POZIŢIEI VEHICULULUI PRIN MANEVRA DE ÎNTOARCERE: 
 - Angajarea vehiculului pe banda corecta; 
 - Semnalizarea intenției de întoarcere prin semnalizare la stânga; 
 - Reglarea vitezei prin schimbarea unei trepte de viteză potrivită; 
 - Priviți în oglinda retrovizoare stânga; 
 - Schimbarea benzii prin deplasarea pe cea dinspre axul drumului sau plasarea la intersecții pe banda din 

stânga; 
 - Cedarea trecerii celorlalte vehicule: celor care circulă din sens contrar; 
 - Executarea manevrei de întoarcere; 
 - Oprirea semnalizatoarelor de direcție. 

 
ASIGURAREA CULOARULUI ÎN SPATE LA MENEVRA DE MERS ÎNAPOI: 

 Situații care pot constitui proleme la executarea acestei manevre 
  - șoferii grăbiți care vin cu viteză în spate; 
  - vizibilitatea redusă; 
  - starea drumului; 
  - executarea manevrei în vârfuri de rampă sau locuri care pot constitui pericol (tunele, pasaje, 

poduri, locuri îngustate etc.); 
  - evitați opririle bruște sau deplasarea în spate cu viteza mare; 
  - asigurați un spațiu mare între vehicul și celelalte vehicule care urmează din spate. 

 
III. METODICA 

STRATEGII DIDACTICE: 
 
 1.METODE ȘI PROCEDEE: Observarea curentă, conversația, dialogul, demonstrația, descrierea, 
explicația, instructajul, problematizarea, studiul de caz, lucru practic și supervizarea-exercițiu controlat, 
evaluarea curentă și sumativă. 
 2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT UTILIZATE: Autoturismul școala, poligon, traseele de 
conducere urbane și extraurbane, jaloane, schițe etc. 


	instruire teoreticĂ a cursanȚilor
	referitor la intoarcere Și mersul Înapoi.
	I. LEGISLAŢIE
	II. CONDUITA PREVENTIVĂ
	III. METODICA


