
ATENȚIE!

Biciclistul
cei mai vulnerabili participanți 

în trafic.
ASIGURĂ-TE

CIRCULĂ ÎN SIGURANȚĂ!

 este unul dintre

De aceea,
și 

  

PISTĂ PENTRU BICICLETE

ACCESUL INTERZIS CU BICICLETA

TRECERE PENTRU PIETONI: Dacă
sunt pietoni în traversare oprim și

le acordăm prioritate.

OPRIRE: Obligă să oprești și să
acorzi prioritate.

CEDEAZĂ TRECEREA: Obligă la
acordarea priorității vehiculelor de

pe drumul cu prioritate.

ACCESUL INTERZIS: Interzice
accesul tuturor vehiculelor în acest

sens de mers.

DRUM CU PRIORITATE: anunță
conducătorul că are prioritate.

CIRCULAȚIA INTERZISĂ ÎN
AMBELE SENSURI: Interzice

accesul tuturor vehiculelor în
ambele sensuri.

CAMPANIA
“BICICLIST ÎN TRAFIC”

INDICATOARELE
RUTIERE

Bicicletele sunt vehicule
şi bicicliştii trebuie să respecte

Informează-te despre
drepturile şi obligaţiile

tale ca biciclist!

 Acțiune implementată în cadrul proiectului
“Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!”

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar 
poziţia oficială a granturilor SEE 2009  2014.–

www.turainnatura.ro
www.eeagrants.org

www.fondong.fdsc.ro

www.turainnatura.ro
www.eeagrants.org

www.fondong.fdsc.ro

Material realizat de “Tură în natură” - octombrie 2014

Parteneri de proiect:



Art.160.(3) 
 

Bicicletele și mopedele vor fi conduse
dacă există.numai pe pista de biciclete,

Art. 161 .(1) f )  
, 

 

Este pe bicicletă 

sau a medicamentelor
cu efecte similare acestora.

interzisă circulația 
sub influența alcoolului a produselor ori
substanțelor stupefiante

 

Art. 161. (1) j)  Îi este
orice fel de obiecte care stânjenesc

conducerea sau circulația celorlalți participanți la trafic.

interzis biciclistului să
transporte 

 

Art. 161. (2) Biciclistul trebuie să aibă asupra lui
 actul de identitate.

Art. 161. (1) r) 
 
Este interzisă circulația pe timp de noap-

te fără a purta  .haine cu elemente reflectorizante

Art. 161. (1) c) 
 

Este 
, cu excepția cazului când pe

acestea sunt amenajate piste special destinate lor.

interzisă circulația bicicli
știlor pe trotuare

-
  

Art. 161. (1) o)  Este  pe
trecerile pentru pietoni mergând pe bicicletă.

interzisă tr versareaa

Art. 160. (1) Bicicletele și mopedele […] trebuie
conduse .numai pe un singur rând

OBLIGAŢIILE BICICLISTULUI OBLIGAŢIILE BICICLISTULUI ECHIPAMENTUL OBLIGATORIU

Conform Regulamentului pentru aplicarea
Codului Rutier

Conform Art. 101. (1) al Codului
Rutier, nerespectarea normeler
privind circulația bicicliștilor
se sancționează cu amendă.

Se recomandă purtarea caştii de
protecție când mergeți cu bicicleta!

Vă poate salva viața!

Mai multe informații se pot găsi în
Codul Rutier și în Regulamentul
pentru aplicarea Codului Rutier.

Detalii pe:
http://www.politiarutiera.ro

Nota 1: Acolo unde nu există pistă pentru biciclete se va
circula pe carosabil, cu atenție sporită, respectându-se
regulile de circulație.

Nota 4: Actul de identitate este necesar în cazul în care
biciclistul este legitimat de un agent rutier; în cazul
neprezentării CI biciclistul este pasibil de amendă.

Nota 2:  Trebuie să se evite circulația mai multor bicicliști
în paralel.

Nota 3:  În anumite situații bicicliștii sunt obligați să
traverseze strada pe trecerea de pietoni, situație în care
trebuie să meargă pe lângă bicicletă.

Conform Art. 14. din Regulamentul pentru 
aplicarea Codului Rutier, bicicletele trebuie să 
fie echipate cu:
ü Dispozitiv de frânare eficient
ü Sistem funcțional de direcție
ü Elemente reflectorizante de culoare portocalie 
pe spițe
ü Sistem de avertizare sonoră 

(nu cel specific autovehiculelor)
ü Lumină de culoare albă sau galbenă în față, iar 
în spate cu lumină roșie și cel puțin un dispozitiv 
reflectorizant de aceeași culoare

REȚINEȚI!

Când intenționați să virați la 
stânga trebuie să semnalizați cu 
mâna stângă ridicată lateral

Când intenționați să virați la 
dreapta trebuie să semnalizați cu 
mâna dreaptă ridicată lateral

virez la stânga

virez la dreapta


