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 Stimaţi cititori,

 Vă mulţumim că aţi ales S.C. KISS UNICUM S.R.L., singura societate 
producătoare de indicatoare rutiere din România care vă oferă servicii 
complete pentru siguranţa circulaţiei şi marcare rutieră cu utilaje de 
marcare proprii. Prin prezentarea societăţii şi pe această cale, încercăm 
să contribuim la îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei pe drumurile 
publice, de a aduce semnalizarea rutieră la standarde Europene prin 
popularizarea acestor semne şi materiale de înaltă calitate folosite 
pentru confecţionarea lor.
 Toate aceste produse pe care le găsiţi în acest catalog, le puteţi 
cumpăra de la noi, inclusiv folii re&ectorizante de înaltă calitate de la mai 
mulţi producători cu renume mondial, folii re&ectorizante serigra'ate 
(trebuie doar aplicate pe tablă).

 Câteva cuvinte despre noi:

 Societatea KISS UNICUM Srl  a fost în'inţată în anul 1992 cu capital 
100% privat autohton, obiectul principal al societăţii 'ind “PRODUCEREA 
DE INDICATOARE RUTIERE REFLECTORIZANTE ŞI ACCESORII PENTRU 
SIGURANŢA CIRCULAŢIEI “. În doar câţiva ani am devenit unul dintre 
cei mai importanţi producători de indicatoare rutiere agrementate 
MLPAT şi certi'cate ISO 9001, şi singura societate din ţară care vă 
oferă servicii complete cum ar ': marcare rutieră cu vopsele import, 

producţie indicatoare rutiere, montare indicatoare rutiere, producţie 

semafoare pentru închiderea circulaţiei şi comercializarea din stoc a 

accesoriilor pentru siguranţa circulaţiei (conuri, lămpi, veste  etc).

 Atu-ul nostru este seriozitatea cu care sunt trataţi clienţii şi cuvântul 
nostru, care valorează mai mult decât un contract, ne mândrim că nu 
am avut nici un contract neexecutat la termen, sau reziliat şi nu în 
ultimul rând, ne mulţumeşte faptul că clientul pleacă mulţumit şi revine 
întotdeauna.
 Convingerea noastrã este că succesul pe termen lung se poate 
realiza doar prin multă muncă şi mulţumirea clienţilor cu o calitate 
ireproşabilă, cu preţuri competitive şi o servire punctuală, rapidă şi 
politicoasă.
 Indicatoarele noastre sunt produse cu o tehnologie modernă, 
tehnologie preluatã de la cel mai mare producător de indicatoare 
rutiere din Europa de Est şi cu un personal instruit, tot la societatea sus 
amintitã. 
 În ziua de azi societatea îşi desfăşoară activitatea pe o suprafaţă 
de 2100 mp, în ateliere proprii dotate la standardele Europene (atelier 
mecanic dotat cu ghilotinã hidraulică, abcanturi pentru îndoit hidraulice, 
freze, strung, prese pentru ambutisat, utilaj pentru ambutisat forme 
rotunde până la D=1000, instalaţii profesionale de sablare CLEMCO, 
ateliere pentru pregătirea suprafeţelor cu baie de degresare, fosfatare, 
spălare cu presiune la 120 bar uscare în cuptoare speciale la 1400 C, 
vopsitorie în câmp electrostatic cu cabină de vopsit, pistol de vopsit 
ultramodern NORDSON, cuptor pentru polimerizare, ateliere pentru 
serigra'at cu utilaje de dimensiuni mari dintre care un utilaj Suedez 
SVECIA SILKSCREEN full automat (utilaj unic în ţară) atelier de decupat 
folie, cu plotter cutter ZUND şi ROLLAND comandat pe calculator, 
atelier pentru aplicat folia re&ectorizantã cu utilaj special recomandat 
de producătorul foliilor, utilaj de debitat cu plasmă comandat de 

calculator marca MULTICAM, presă hidraulică 200 t, imprimantă full 
color de mari dimensiuni etc.).
 Comenzile sunt onorate în cel mai scurt timp şi livrate către 
bene'ciari cu camioanele şi utilitarele proprii care posedă licenţe de 
transport atât intern cât şi extern, aşa este posibil ca importurile sã 
ajungă în maxim 72 ore la destinaţie de oriunde din Europa.
 Capacitatea de producţie a societăţii este de 4000-5000 indicatoare 
rutiere pe lună, capacitate care la nevoie se poate mări. În vopositoria 
modernă a societăţii există capacitate de fosfatare şi vopsire în câmp 
electrostatic a mai mult de 800 mp de tablă, ceea ce în indicatoare 
înseamnă peste 1500 buc. indicatoare pe zi.
 Perspectivele noastre: Perspectiva noastră este de a rămâne unul 
dintre cei mai importanţi producători de indicatoare rutiere. A aduce 
semnalizarea rutieră în România la standarde Europene.
 A cucerii o cotă parte din piaţa de indicatoare, în principal în oraşe 
şi drumuri judeţene, a ţine pas cu tehnologia, a moderniza societatea. 
Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care reinvestim pro'tul 
obţinut în procent de 100%.
 În speranţa că şi Dvs. veţi ' unul din clienţii noştri 'deli!

Cu stimã KISS SZABOLCS

asociat
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Indicatoare de avertizare

A1
Curbă la stânga (Fig.1)

A2
Curbă la dreapta (Fig.2)

A3
Curbă dublă sau o

succesiune de mai mult de
două curbe, prima la stânga

(Fig.3)

A4
Curbă dublă sau o

succesiune de mai mult de
două curbe, prima la dreapta

(Fig.4)

A5
Curbă deosebit de

periculoasă
(Fig.5a)

A6
Panouri succesive

pentru curbe deosebit
de periculoase (Fig.5b)

A7
Coborâre periculoasă

(Fig.6)

A8
Urcare cu înclinare mare

(Fig.7)

A9
Drum îngustat pe

ambele părţi (Fig.8a)

A10
Drum îngustat pe

partea dreaptă (Fig.8b)

A11
Drum îngustat pe

partea stângă (Fig.8c)

A12
Acostament periculos

(Fig.8d)

A13
Drum aglomerat

A14
Tunel (Fig.9)

A15
Pod mobil (Fig.10)

A16
Ieşire spre un chei

sau mal abrupt (Fig.11)

A17
Drum cu denivelări

(Fig.12)

A18
Denivelări pentru
limitarea vitezei

A19
Drum lunecos (Fig.13)

A20
Împroşcare cu pietriş

(Fig.14)

A21
Căderi de pietre (Fig.15)

A22
Presemnalizare trecere

pietoni (Fig.16)

A23
Copii (Fig.17)

A24
Biciclişti (Fig.18)

A25
Animale (Fig.19a)

A26
Animale (Fig.19b)

A27
Lucrări (Fig.20)

A28
Semafoare (Fig.21)

A29
Aeroport (Fig.22)

A30
Vânt lateral (Fig.23)
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A31
Circulaţie în ambele

sensuri (Fig.24)

A32
Alte pericole (Fig.25)

A33
Accident (Fig.25b)

A34
Intersecţie de drumuri

(Fig.26)

A35
Intersecţie cu un drum
fără prioritate (Fig.27a)

A36
Intersecţie cu un drum
fără prioritate (Fig.27b)

A37
Intersecţie cu un drum
fără prioritate (Fig.27c)

A38
Intersecţie cu un drum

fără prioritate

A39
Intersecţie cu un drum

fără prioritate

A40
Presemnalizare intersecţiei

cu sens giratoriu (Fig.28)

A41
Trecere la nivel cu o cale

ferată cu bariere sau
semibariere (Fig.29)

A42
Trecere la nivel cu o cale

ferată fără bariere
(Fig.30a)

A43
Trecere la nivel cu linii
de tramvai (Fig.30b)

A44
Panouri suplimentare pentru

trecerea la nivel cu o cale ferată

A45
Panouri suplimentare la 

nodurile
rutiere de pe autostrăzi

(Fig.31b)

A46
Baliză direcţională care indică

ocolirea obstacolului
prin stânga (Fig.32a)

A47
Baliză direcţională care indică

ocolirea obstacolului
prin dreapta (Fig.32a)

A48
Baliză bidirecţională

(Fig.32b)

A49
Trecere la nivel cu o cale ferată

simplă, fără bariere (Fig.33b)

A50
Trecere la nivel cu o cale ferată

dublă, fără bariere (Fig.33a)

A51
Trecere la nivel cu o cale ferată simplă,
fără bariere, prevăzută cu instalaţie de

semnalizare luminoasă automată

A52
Trecere la nivel cu o cale ferată dublă,
fără bariere, prevăzută cu instalaţie de

semnalizare luminoasă automată

A53
Maşini şi utilaje agricole

A54
Presemnalizarea unei amenajări
rutiere care oferă şi posibilitatea

întoarcerii vehiculelor
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Indicatoare de reglementare

B1
Cedează trecerea (Fig.34)

B2
Oprire (Fig.35)

B3
Drum cu prioritate (Fig.36)

B4
Sfârşitul drumului cu

prioritate (Fig.37)

B5
Prioritate pentru circulaţia

din sens invers (Fig.38)

B6
Prioritate faţă de circulaţia

din sens invers (Fig.39)

C1
Accesul interzis (Fig.40)

C2
Circulaţia interzisă în

ambele sensuri (Fig.41)

C3
Accesul interzis autovehiculelor,

cu excepţia motocicletelor
fără ataş (Fig.42)

C4
Accesul interzis

motocicletelor (Fig.43)

C5
Accesul interzis

bicicletelor (Fig.44)

C6
Accesul interzis

ciclomotoarelor (Fig.45)

C7
Accesul interzis vehiculelor

destinate transportului
de mărfuri (Fig.46)

C8
Accesul interzis autovehiculelor
cu remorcă, cu excepţia celor cu 
semiremorcă sau cu remorcă cu 

o osie (Fig.47)

C9
Accesul interzis autobuzelor

(Fig.48)

C10
Accesul interzis pietonilor

(Fig.49)

C11
Accesul interzis vehiculelor cu

tracţiune animală (Fig.50)

C12
Accesul interzis vehiculelor
împinse sau trase cu mâna

(Fig.51)

C13
Accesul interzis tractoarelor
şi maşinilor auto propulsate

pentru lucrări (Fig.52)

C14
Accesul interzis

autovehiculelor (Fig.53a)

C15
Accesul interzis

autovehiculelor şi vehiculelor cu
tracţiune animală (Fig.53b)

Indicatoare de prioritate

Indicatoare de interzicere sau restricţie
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Indicatoare de reglementare

C16
Accesul interzis vehiculelor

având o lăţime mai mare
de ... m (Fig.54)

C17
Accesul interzis vehiculelor

cu înălţimea mai mare
de ... m (Fig.55)

C18
Accesul interzis vehiculelor

având masa mai mare de 
... t (Fig.56)

C19
Accesul interzis vehiculelor

cu masa mai mare de ... t
pe osia simplă (Fig.57a)

C20
Accesul interzis vehiculelor
cu masa pe osia dublă mai

mare de ... t (Fig.57b)

C21
Accesul interzis vehiculelor
cu masa pe osia triplă mai

mare de ... t

C22
Accesul interzis autovehiculelor
sau ansamblurilor de vehicule
cu lungime mai mare de ... m

(Fig.58)

C23
Interzis autovehiculelor

de a circula fără a menţine
între ele un interval de
cel puţin ... m (Fig.59)

C24
Interzis a vira la stânga

(Fig.60a)

C25
Interzis a vira la dreapta

(Fig.60b)

C26
Întoarcerea interzisă

(Fig.61)

C27
Depăşirea autovehiculelor cu
excepţia motocicletelor fără

ataş, interzisă (Fig.62a)

C28
Depăşirea interzisă

autovehiculelor destinate
transportului de mărfuri

(Fig.62b)

C29
Limitare de viteză

(Fig.63a)

C30
Limitare de viteză

diferenţiată pe categorii
de vehicule (Fig.63b)

C31
Claxonarea interzisă

(Fig.64)

C32
Vama

(Fig.65a)

C33
Taxa de trecere

(Fig.65b)

C34
Control POLIŢIE

(Fig.65c)

C35
Sfârşitul tuturor

restricţiilor (Fig.66a)

C36
Sfârşitul limitării de

viteză (Fig.66b)

C37
Sfârşitul interzicerii de

a depăşi (Fig.66c)

C38
Staţionarea interzisă

(Fig.67)

C39
Oprirea interzisă

(Fig.68)

C40
Staţionare alternantă

(Fig.69a)
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Indicatoare de reglementare

C41
Staţionare alternantă

(Fig.69b)

C42
Zonă de staţionare cu

durată limitată (Fig.70a)

C43
Sfârşitul zonei de staţionare cu

durată limitată (Fig.70a)

C44
Zonă cu viteză limitată

la 30 km/h

C45
Sfârşitul zonei cu viteză

limitată la 30 km/h

C46
Accesul interzis vehiculelor
care transportă substanţe

explozibile sau uşor in&amabile
(Fig.71a)

C47
Accesul interzis vehiculelor

care transportă mărfuri
periculoase

(Fig.71b)

C48
Accesul interzis vehiculelor

care transportă substanţe de
natură să polueze apele

(Fig.71c)

D1
Înainte (Fig.72)

D2
La dreapta (Fig.73a)

D3
La dreapta (Fig.73b)

D4
Înainte sau la dreapta

(Fig.74)

D5
Ocolire (Fig.75a)

D6
Ocolire (Fig.75b)

D7
Intersecţie cu sens giratoriu

(Fig.76)

D8
Pista pentru biciclete şi
ciclomotoare (Fig.77a)

D9
Drum obligatoriu pentru

categoria de vehicule (Fig.77b)

D10
Drum pentru pietoni

(Fig.78a)

D11
Delimitarea pistelor pentru

pietoni de cele destinate
bicicletelor şi ciclomotoarelor

D12
Delimitarea pistelor pentru

pietoni de cele destinate
bicicletelor şi ciclomotoarelor

(Fig.78b)

D13
Viteză minimă

obligatorie

D14
Sfârşitul vitezei minime

obligatorii

D15
Lanţuri pentru zăpadă

(Fig.81)

Indicatoare de obligare
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Indicatoare de orientare şi informare

D16
Direcţia obligatorie pentru
vehiculele care transportă

mărfuri periculoase

D17
Direcţia obligatorie pentru
vehiculele care transportă

mărfuri periculoase

D18
Direcţia obligatorie pentru
vehiculele care transportă

mărfuri periculoase

D19
Pistă comună pentru 

pietoni şi biciclete

F1
Presemnalizarea direcţiilor la o intersecţie
de drumuri din afara localităţilor (Fig. 82a)

F2
Presemnalizarea direcţiilor la o intersecţie

denivelată de drumuri (Fig. 82b)

F3
Presemnalizarea direcţiilor indicate

(Fig. 82c)

F4
Presemnalizarea traseului de evitare

a localităţii (Fig. 82d)

F5
Presemnalizarea direcţiilor într-o intersecţie cu sens

giratoriu (Fig. 82e)

F6
Drum închis sau deschis (Fig. 82f )

F7
Presemnalizarea traseului de urmat în

cazul unei restricţii de circulaţie (Fig. 83)

F8
Presemnalizarea pe autostradă pentru

parcare

F9
Presemnalizarea pe autostradă pentru

spaţiu de servicii

Indicatoare de orientare
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Indicatoare de orientare şi informare

F10
Con'rmarea direcţiei de mers spre

o localitate şi distanţa până la
aceasta (Fig.103a)

F11
Con'rmarea direcţiei de mers pe

autostradă spre localităţi mai
importante şi distanţele până la

acestea

F12
Presemnalizarea unui loc periculos,
o interzicere sau o restricţie pe un

drum lateral (Fig.84)

F13
Presemnalizarea traseului de
urmat în vederea efectuării
virajului la stânga (Fig.85)

F14
Bandă rezervată

circulaţiei
autovehiculelor de
transport public de
persoane (Fig.86a)

F15
Drum fără ieşire

(Fig.87)

F16
Traseu de urmat pentru

anumite categorii de
vehicule

F17
Traseu de urmat pentru

anumite categorii de
vehicule

F18
Traseu de urmat pentru

anumite categorii de
vehicule (Fig. 88)

F19
Selectarea circulaţiei pe

direcţii de mers în
apropierea intersecţiei

(Fig. 89)

F20
Selectarea circulaţiei pe

direcţii de mers în
apropierea intersecţiei

F21
Selectarea circulaţiei pe

direcţii de mers în
apropierea intersecţiei

F22
Bandă destinată circulaţiei

vehiculelor lente
(Fig.91a)

F23
Terminarea benzii de
circulaţie din dreapta

părţii carosabile
(Fig.91b)

F24
Terminarea benzii de
circulaţie din stânga

părţii carosabile
(Fig.91c)

F25
Viteza minimă

obligatorie pentru
o bandă de circulaţie

F26
Viteza minimă

obligatorie pentru
diferite benzi de

circulaţie

F27
Limite de viteză pentru

diferite benzi de
circulaţie

F28
Bandă de circulaţie

rezervată autovehiculelor
de transport public

de persoane
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Indicatoare de orientare şi informare

F29
Direcţia spre localitatea indicată

(Fig.92a)

F30
Direcţia spre autostradă

F31
Direcţia spre localitatea indicată

(Fig.92b)

F32
Direcţia spre localităţile indicate

(Fig.92b)

F47
Intrare în localitate

F48
Ieşire din localitate (Fig. 100)

F49
Ieşire din localitate

F50
Limită de judeţ (Fig.101)

F51
Curs de apă, tunel sau

viaduct
(Fig.102)

F52
Con'rmarea direcţiei de mers spre localităţi 

mai importante şi distanţele până la 
acestea (Fig.103b)

F53
Organizarea tra'cului pe

benzi de circulaţie

F54
Telefon de urgenţă (Poliţie, Ambulanţă, 

Pompieri, Depanare)

F33
Direcţia de urmat pentru 

autovehiculele destinate transportului 
de mărfuri

F34
Direcţia spre obiectivul turistic

(Fig.137)

F35
Direcţia spre obiectivele locale

(Fig.95a)

F36
Direcţia spre aeroport

(Fig.95b)

F37
Direcţia de urmat în cazul devierii

temporare a circulaţiei

F38
Direcţia de urmat în cazul devierii

temporare a circulaţiei

F39
Drum naţional

(Fig. 97a)

F40
Drum judeţean

(Fig. 97b)

F41
Drum comunal

(Fig. 97c)

F42
Drum deschis tra'cului

internaţional
(Fig. 98a)

F43
Direcţia drumului deschis

tra'cului internaţional indicat (Fig. 98b)

F44
Traseul de tranzit

european (Fig. 98c)

F45
Simbolul şi numărul
autostrăzii (Fig. 98d)

F46
Intrare în localitate (Fig. 99)
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Indicatoare de orientare şi informare

G1
Trecere pentru pietoni

(Fig.105a)

G2
Trecere pentru pietoni

(Fig.105b)

G4
Sens unic
(Fig.110)

G5
Sens unic
(Fig.111)

G3
Limite generale de viteză

(Fig.130)

G6
Autostradă

(Fig.112)

G7
Sfârşit de autostradă

(Fig.113)

G9
Spital

(Fig.108)

G10
Post de prim ajutor

(Fig.109)
G8

Limite maxime de viteză pe
autostradă în funcţie de 
condiţiile meteorologice

G11
Poliţia

(Fig.107)

G12
Pasarelă pentru pietoni

(Fig.106)

G13
Pasaj subteran pentru

pietoni

G14
Staţie de autobuz

(Fig.114a)

G15
Staţie de tramvai

(Fig.114b)

G16
Staţie de taximetrie

(Fig.114c)

G17
Drum pentru autovehicule

(Fig.116a)

G18
Sfârşitul drumului pentru
autovehicule (Fig.116b)

G19
Vulcanizare

G20
Telefon

(Fig.118)

Indicatoare de informare
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Indicatoare de orientare şi informare

G21
Staţie de alimentare cu

carburanţi (Fig.119a) 

G22
Staţie de alimentare cu 

carburanţi, inclusiv benzină fără 
plumb

(Fig.119b) 

G23
Staţie de alimentare cu

carburanţi, inclusiv benzină
fără plumb şi gaz petrolier 

liche'at

G24
Hotel sau motel

(Fig.120)

G25
Restaurant

(Fig.121)

G26
Bufet sau cofetărie

(Fig.122)

G27
Teren pentru camping

(tabără turistică) (Fig.123)

G28
Teren pentru caravane

(tabără turistică) (Fig.124)

G29
Teren pentru camping

şi caravane (Fig.125)

G30
Loc pentru popas

(Fig.125a)

G31
Cabană pentru turişti

(Fig.125b)

G32
WC public
(Fig.125c)

G33
Service auto

(Fig.117)

G34
Parcare

(Fig.127a)

G35
Parcare

(Fig.127b)

G36
Parcare subterană sau

în clădire (Fig.127c)

G37
Complex de servicii

(Fig.115)

G38
Zonă rezidenţială

(Fig.135)

G39
Sfârşitul zonei rezidenţiale

(Fig.136)

G40
Zonă cu viteză recomandată 30 

km/h (Fig.129a)
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Indicatoare de orientare şi informare

G41
Sfârşitul zonei cu viteză
recomandată 30 km/h

(Fig.136)

G42
Tunel

G43
Sfârşit de tunel

G44
Îmbarcare pe vagoane

platformă de cale ferată

G45
Îmbarcare pe

ferry-boat

G46
Port

G47
Gara

G48
Autotogara

G49
Închirieri auto

G50
Plaja

G51
Zonă de vânătoare

G52
Zonă de pescuit

G53
Centru viticol

G54
Zonă industrială

G55
Poşta

G56
Apă potabilă

G57
Loc de joacă pentru copii

G58
Stadion

G59
Supermarket

G60
Acces internet
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Indicatoare de orientare şi informare

G61
Teatru

G62
Muzeu

G63
Cântar pentru autovehicule

G64
Control radar

G65
Informaţii rutiere

G68
Denumirea străzii

(Fig.104a)

G69
Intrarea pe strada indicată

(Fig.104b)

G70
Numărul 

imobilului
(Fig.104c)

G66
Viteza recomandată

(Fig.129a)

G67
Punct de informare turistică

(Fig.128)

G71
Zonă pietonală

G72
Sfârşitul zonei pietonale

G73
Monitorizare tra'c

G74
Refugiu rezervat depanării

G75
Presemnalizarea sediului

poliţiei autostrăzii

G79
Direcţia şi distanţa până la
telefonul pentru apel de 

urgenţă

G76
Distanţa de siguranţă între

vehicule pentru viteze de cel
mult 50 km/h

G77
Distanţa de siguranţă între
vehicule pentru viteze mai 

mari de 50 km/h

G78
Acces pe bază de tichet

G80
Rovigneta
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Indicatoare de orientare şi informare

T6 - Rezervaţie T7 - Cascadă T8 - Peşteră T9 - Pârtie schi T10 - Teleschi

T11 - Telecabină T12 - Pensiune agroturistică

P1
Distanţa până la locul la

care se referă indicatorul de
presemnalizare sau informare

P2
Direcţia şi distanţa până
la locul la care se referă 

indicatorul

P3
Intervalul de timp în

care acţionează
indicatorul

P4
Distanţa între indicator

şi începutul locului
periculos

P5
Categoria de autovehicule
la care se referă indicatorul

Indicatoare de informare turistică

T1 - Castel, cetate T2 - Vestigii istorice T3 - Monument T4 - Biserică T5 - Mănăstire

Panouri adiţionale
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Indicatoare de orientare şi informare

P6
Intervalele de timp la care

acţionează indicatorul

P7
Trecere la nivel cu calea

ferată industrială,
completând semni'caţia

indicatorului Alte pericole

P8
Lungimea sectorului

periculos la care se referă
indicatorul

P9
Începutul şi lungimea

zonei de acţiune a
indicatorului

P10
Începutul zonei de

acţiune a
indicatorului

P11
Con'rmarea zonei de
acţiune a indicatorului

P12
Sfârşitul zonei de

acţiune a indicatorului

P13
Persoane cu handicap

P14
Categoriile de autovehicule

care trebuie să respecte
semni'caţia indicatorului

P15
Parcare cu plată

P16
Parcare cu plată

P17
Distanţa până la

indicatorul Oprire

P18
Exceptarea unor categorii

de vehicule de la
semni'caţia indicatorului

P19
Intervalul de timp când este

permisă staţionarea
vehiculelor ce efectuează

aprovizionarea

P20
Direcţia drumului

cu prioritate

P21
Direcţia drumului

cu prioritate

P22
Viteza recomandată pe
un sector de drum cu

semafoare sincronizate

P23
Sensul sau sensurile de

circulaţie pentru care este
valabilă semni'caţia

semnalelor luminoase
ale semaforului

P24
Trecere la nivel cu calea

ferată prevăzută cu
instalaţie de

semnalizare luminoasă
automată

P25
Ridicarea autovehiculelor

oprite şi/sau staţionate
neregulamentar
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Indicatoare de orientare şi informare

P26
Folosirea luminilor

de întâlnire

P27
Polei, gheaţă, zăpadă

P28
Duş

P29
Ploaie, ceaţă, viscol

P30
Vehicule care transportă
substanţe explozive sau

uşor in&amabile

P31
Vehicule care transportă

mărfuri periculoase

P32
Vehicule care transportă
substanţe de natură să

polueze apele

P33
Drum închis circulaţiei 

publice

P34
Trecere pentru pietoni 

des'inţată

P35
Cu excepţia riveranilor

P36
Cu excepţia autovehiculelor

autorizate

P37
Autovehiculul se ridică

P38
Modalităţi în care se execută 

parcarea

P39
Modalităţi în care se execută 

parcarea

P40
Modalităţi în care se execută 

parcarea

P41
Modalităţi în care se execută 

parcarea

P42
Modalităţi în care se execută 

parcarea

P43
Modalităţi în care se execută 

parcarea

P44
Rampă pentru persoane cu 

handicap locomotor

P45
Rampă pentru persoane cu 

handicap locomotor

P46
Numărul nodului rutier de pe 

autostradă
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Indicatoare de orientare şi informare

Indicatoare kilometrice şi hectometrice

K1
Indicatoare kilometrice pentru 

autostrăzi

Faţa perpendiculară
  pe drum

Faţa paralelă
cu drumul

Faţa perpendiculară
pe drum

Faţa paralelă
cu drumul

K2
Indicatoare kilometrice pentru drumurile naţionale

K3
Indicatoare kilometrice pentru drumurile judeţene

Faţa perpendiculară
pe drum

Faţa paralelă
cu drumul

Faţa perpendiculară
pe drum

Faţa paralelă
cu drumul

Faţa perpendiculară
pe drum

Faţa paralelă
cu drumul

K4
Indicatoare kilometrice pentru drumurile comunale

K5
Indicatoare kilometrice pentru drumurile vicinale

K6
Indicatoare kilometrice pentru drumuri de 

exploatare

Faţa perpendiculară pe drum Faţa perpendiculară pe drum Faţa paralelă cu drumul

K7
Indicatoare hectometrice pentru autostrăzi

K8
Indicatoare hectometrice pentru celelalte drumuri
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Mijloace de semnalizare a lucrărilor

A6
Drum lunecos

(Fig.13)

A7
Împroşcare cu

criblură (Fig.14)

A8
Lucrări
(Fig.20)

A9
Semafoare

(Fig.21)

A10
Circulaţie în ambele

sensuri (Fig.24)

A11
Alte pericole (Fig.25)

A12
Prioritate pentru circulaţia

din sens invers (Fig.38)

A13
Prioritate faţă de circulaţia

din sens invers (Fig.39)

A14
Accesul interzis

(Fig.40)

A15
Depăşirea autovehiculelor
cu excepţia motocicletelor
fără ataş, interzisă (Fig.62a)

A16
Limitare de viteză

(Fig.63a)

A17
Sfârşitul tuturor restricţiilor

(Fig.66a)

A18
Sfârşitul interzicerii de

a depăşi (Fig.66c)

A19
Staţionarea interzisă

(Fig.67)

A20
Oprirea interzisă

(Fig.67)

A21
Ocolire

(Fig.75a)

A22
Ocolire

(Fig.75a)

A23
Drum obligatoriu pentru

categoria de vehicule (Fig.77b)

A24
Deviere temporară

(Fig.96a)

Indicatoare rutiere temporare

A1
Drum îngustat pe

ambele părţi (Fig.8a)

A2
Drum îngustat pe

partea dreaptă (Fig.8c)

A3
Drum îngustat pe

partea stângă (Fig.8b)

A4
Acostament

periculos (Fig.8d)

A5
Drum cu

denivelări (Fig.12)



INDICATOARE RUTIERE

21www.kissunicum.ro Tel: 0265-265911

Mijloace de semnalizare a lucrărilor

A25
Deviere temporară (Fig.96a)

A26
Deviere temporară (Fig.96a)

A27
Deviere temporară (Fig.96a)

A28
Denivelare faţă de

banda alăturată

A29
Îngustare temporară

A30
Îngustare temporară

A31
Abatere temporară

A32
Abatere temporară)

A33
Abateri temporare

A34
Terminarea abaterii

temporare

A35
Îngustare temporară

A36
Îngustare temporară

A37
Presemnalizarea
rutei ocolitoare

A38
Presemnalizarea rutei ocolitoare

A39
Presemnalizarea rutei ocolitoare

A40
Marcaje rutiere
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Mijloace de semnalizare a lucrărilor

A44
Presemnalizarea unui sector cu

circulaţia alternantă

A46
Presemnalizarea lucrărilor pe străzi

A45
Lucrări de tratamente a suprafeţei

părţii carosabile

A47
Girlandă de polietilenă sau lanţ

A48
Baliză direcţională care

indică ocolirea obstacolului
prin stânga

A49
Baliză direcţională care

indică ocolirea obstacolului
prin dreapta

A50
Baliză tip jalon

Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor

A41
Semnalizarea unui utilaj
ce se deplasează lucrând

A42
Succesiune de puncte de lucru

A43
Presemnalizarea unui sector cu

circulaţia alternantă
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Mijloace de semnalizare a lucrărilor

A51
Baliză bidirecţională

A52
Con de dirijare

A53
Balize cu lămpi în

cascadă

A54
Lampă cu lumină

galbenă intermitentă

A55
Barieră normală

A56
Barieră direcţională

A58
Palete de semnalizare

A57 Semafor

Compoziţie:
Corp cu gaura de alimentare cu apă sau nisip
Material: Polietilină -Termorezistent - Rezistent la 
îngheţ 350C
Avantaje: Rezistent la şocuri, Uşor de curăţat: 
suprafaţă netedă
Culori: Alb şi roşu
Dimensiuni: lungime piesă + element de legătură  
- 1400 mm 
Înălţime piesă -  500 mm 
Lăţime -  470 mm

A59
Fanion de 

semnalizare

A60
Parapet din material plastic

A61
Cărucioare portsemnalizare
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Diverse indicatoare

Diverse indicatoare

Diferite indicatoare de orientare pentru instituţii
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Tabele uzuale privind dimensiunea indicatoarelor rutiere

Dimensiunile laturilor, lăţimile 
chenarelor, razele racordărilor 
de colţ şi înălţimea scrierii pe 
celelalte indicatoare triunghiulare 
sunt conform notaţiilor din 'gura 
2 şi au valorile înscrise în tabelul 
2.

Figura 1

Figura 2

Format
Latura

“l”

Lăţimea 
chenarului 

roşu “a”

Lăţimea benzii albe 
sau a chenarului 

roşu de pe contur 
“b”

Înălţimea scrierii 
pe chenar la 

presemnalizare “h”

Razele racordărilor de colţ

Observaţii
Raza 

exterioară 
“R

1
”

Raza 
intermediară 

“R
2
”

Raza 
interioară 

“R
3
”

Mic 700 120 8 90

30

22 14 Scriere de 
tip îngust 

conform SR 
1848-3

Normal 900 150 10 120 20 10

Mare 1200 200 13 150 17 4

Foarte mare 1500 250 15 200 15 0

Tabel 1 Dimensiuni în mm

Format
Latura 

“l”

Lăţimea 
chenarului 

roşu “a”

Raza 
racordării de 

colţ “r”

Diametrele cercurilor 
din simbolul 
indicatorului

A28 – “Semafoare”

Înălţimea “h” a cifrelor pe 
indicatoarele A7 – 

“Coborâre periculoasă” 
şi A8 – „Urcare cu 

înclinare mare”

Observaţii

Mic 600 50 15 85 60
Scriere de tip 

normal conform 
SR 1848-3

Normal 700 60

30

100 70

Mare 900 75 130 90

Foarte mare 1200 100 165 120

Dimensiuni în mmTabel 2

Dimensiunile indicatoarelor de formă circulară

Diametrele exterioare aferente indicatoarelor de formă circulară, în funcţie de format, au valorile înscrise în tabelul 3.

Format Diametre

Mic 400

Normal 600

Mare 800

Foarte mare 1000

Dimensiuni în mmTabel 3

Lăţimile chenarelor, dungilor orizontale şi dungilor 
înclinate, precum şi înălţimea înscrisurilor aferente 
indicatoarelor circulare de prioritate şi a celor 
de interzicere sau restricţie din SR 1848 – 1, au 
valorile înscrise în tabelul 4.

Dimensiunile cifrelor utilizate 
la celelalte indicatoare de 
formă circulară sunt înscrise 
în tabelul 5, în care H* este 
înălţimea nominală a scrierii 
(înălţimea majusculei) conform 
SR 1848-3

Format
Lăţimea chenarului şi a 
benzii înclinate la 450

Lăţimea benzii înclinate 
la indicatoarele de sfârşit 

al restricţiilor

Dimensiunile benzii orizontale 
(lungime x lăţime)

Înălţimea scrierii pe 
indicatoarele C32, 

C33, C34
Observaţii

C1 C32, C33, C34

Mic 50 70 300 x 100 250 x 40 56 Scriere de 
tip îngust 

conform SR 
1848-3

Normal 60 100 480 x 160 400 x 60 85

Mare 80 135 630 x 210 525 x 80 115

Foarte mare 100 170 810 x 270 650 x 100 140

Dimensiuni în mmTabel 4

Dimensiuni în mmTabel 5

Figura din 
SR 1848-1

Formatul
ObservaţiiMic (400) Normal (600) Mare (800) Foarte mare (1000)

Cifra mare Cifra mică H* Cifra mare Cifra mică H* Cifra mare Cifra mică H* Cifra mare Cifra mică H*
C16

175 70 100 260 100 140 345 135 190 435 170 235

Scriere de 
tip îngust

C17
C18 190 85 85 290 130 130 390 175 175 485 220 220
C19

70

50

40

-

40

50

100

75

60

-

60

75

135

100

80

-

80

100

170

125

100

-

100

125

C20
C21
C22
C23
C29 175 - - 260 - - 345 - - 435 - -
C30 - 70 - - 100 - - 135 - - 170 -
C32

- - 55 - - 85 - - 115 - - 140C33
C34
C36

175 - - 260 - - 345 - - 435 - -D14
D15

Dimensiuni
Clasi$care

Formatele indicatoarelor se utilizează în funcţie de categoriile 
drumurilor astfel:

Indicatoare foarte mari – pe autostrăzi şi pe unele trasee de drumuri 
“E”, stabilite de administratorul drumului;
Indicatoarele mari – pe restul drumurilor naţionale
Indicatoarele normale – pe drumuri judeţene, comunale, străzi, pe 
drumurile private deschise circulaţiei publice şi pe unele drumuri 
vicinale cu tra'c mai important;

Indicatoarele mici – pe drumurile vicinale cu tra'c redus şi la 
semnalizarea de scurtă durată făcută de poliţie la locul producerii 
unui accident.

Dimensiunile indicatoarelor triunghiulare

Dimensiunile laturilor, lăţimile chenarelor, razele racordărilor de 
colţ şi înălţimea înscrisurilor aferente indicatorului triunghiular B1 – 

“Cedează trecerea”, din SR 1848-1 sunt conform notaţiilor din 'gura 
1 şi au valorile înscrise în tabelul 1.
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Tabele uzuale privind dimensiunea indicatoarelor rutiere

Dunga albă de separare a culorilor roşu şi albastru de la indicatoarele C38, Staţionarea 

interzisă, C39, Oprirea interzisă şi indicatoarele C40 şi C41, Staţionare alternantă, sunt 
înscrise în tabelul 6.

Format
Lăţimea dungii albe de 

separare a culorilor roşu şi 
albastru

Lăţimea dungilor verticale albe 
ale indicatoarelor C40 şi C41

Mic 3 40
Normal 4 60
Mare 5 80
Foarte mare 6 100

Dimensiuni în mmTabel 6

Dimensiunile indicatoarelor în formă de octogon

Caracteristicile indicatorului B2, Oprire se regăsesc în tabelul 7.

Format
Înălţimea 

indicatorului
Lăţimea 

chenarului alb

Caracteristicile înscrisului “STOP”
Observaţii

Înălţime
Distanţa între litere

S-T şi T-O O-P
Mic 600 7 225 16 30

Înscriere de 
tip îngust

Normal 800 9 300 21 40
Mare 1000 11 375 27 50

Foarte mare 1200 13 450 32 60

Dimensiuni în mmTabel 7

Dimensiunile indicatoarelor în formă de 
pătrat sau romb

Caracteristicile indicatoarelor de formă pătrată 
sunt înscrise în tabelul 8

Dimensiuni în mmTabel 8

Dimensiunile indicatoarelor în formă de 
dreptunghi

Caracteristicile indicatoarelor în formă de 
dreptunghi sunt înscrise în tabelul 9

Figura Denumire indicator
Dimensiuni Lăţime 

chenar
Observaţii

Lăţime Înălţime

A5 Curbă deosebit de periculoasă 1500 500 -
Pentru trasare, suprafaţa se împarte în trei pătrate alăturate, trasându-
se pe $ecare pătrat câte un vârf de săgeată, similar ca la $gura A6 din 
tabelul 8.

A44
Panouri suplimentare pentru 
trecerea la nivel cu calea ferată

330 1000 -
Lăţimea benzilor roşii şi a intervalelor dintre ele este de 90. Latura 
interioară este situată la înălţimea de 350 de la sol.

A45
Panouri suplimentare la nodurile 
rutiere de pe autostrăzi

700 1500 -
Benzile albe sunt înclinate la 450 şi au lăţimile de 125, 200 şi 300. Latura 
inferioară este situată la înălţimea de 500 de la sol.

A46
Baliza direcţională care indică 
ocolirea obstacolului prin stânga

250 1000 -
Latura inferioară este situată la înălţimea de 350 de la sol. Benzile 
înclinate la 450 au lăţimea de 141.

A47
Baliza direcţională care indică 
ocolirea obstacolului prin 
dreapta

A48 Baliză bidirecţională 375 1000 -
Benzile înclinate la 450 au lăţimea de 110. Latura inferioară este situată la 
înălţimea de 350 de la sol.

Dimensiuni în mmTabel 9

Figura Denumirea indicatorului
Dimensiune a 

laturii

Lăţimea

Observaţii
chenarului

benzii 
înclinate

A6

B3

Panouri succesive pentru curbe deosebit de 
periculoase

Drum cu prioritate

650

600

-

25

-

-

Vârful de săgeată rezultă din 
intersecţia diagonalelor şi 
liniile care unesc mijloacele 
laturilor

Pătratul galben are latura de 320 şi este 
încadrat de o bandă neagră cu lăţimea de 5.B4 Sfârşitul drumului cu prioritate 600 25 100

B6 Prioritate faţă de circulaţia din sens invers 650 - - -

C42 Zonă de staţionare cu durată limitată 600 5 - Indicatorul rotund $gurat ca simbol are 
diametrul de 400.
Indicatoarele $gurate pe simboluri au 
diametrul de 250.

C43
F26

Sfârşitul zonei de staţionare cu durată limitată
Viteza minimă obligatorie pentru diferite benzi 
de circulaţie

600
1000

5
-

100
-

F27
Limite de viteză pentru diferite benzi de 
circulaţie

1000 - -
Indicatoarele $gurate pe simboluri au 
diametrul de 250.

F28
Bandă de circulaţie rezervată autovehiculelor 
de transport public de persoane

850 - -

F45 Simbolul şi numărul autostrăzii 330 - - Detalii în SR 1848-3

G1 Trecere pentru pietoni 650 - - Latura triunghiului cu fond alb este de 500.

G2 Trecere pentru pietoni 850 50 - Latura triunghiului cu fond alb este de 700.

G4 Sens unic 600 - -

G9 Spital 600 - -
Litera H are înălţimea de 350 scris normal; 
înscrisul SPITAL are înălţimea de 175 scris 
tip îngust

G66 Viteza recomandată 650 - -
Cifrele din simbol au înălţimea de 400, scris 
tip îngust.

G67 Punct de informare turistică 650 - - -

P13 Persoane cu handicap 600 5 - -

P20 Direcţia drumului cu prioritate 600 - - Grosimea liniei care reprezintă drumul 
cu prioritate este de 50, iar a liniilor care 
reprezintă drumurile fără prioritate este de 15.P21 Direcţia drumului cu prioritate 600 - -

P23
Sensul sau sensurile de circulaţie pentru 
care este valabilă semni$caţia semnalelor 
luminoase ale semaforului

300 5 -

P28 Duş 600 5 -

P30
Vehicule care transportă substanţe explozibile 
sau uşor in%amabile

600 5 -

P31 Vehicule care transportă mărfuri periculoase 600 5 -

P32
Vehicule care transportă mărfuri de natură să 
polueze apele

600 5 -

P33 Drum închis circulaţiei publice 600 5 -

P34 Trecere pentru pietoni des$inţată 600 5 -

P35 Cu excepţia riveranilor 600 5 -

P36 Cu excepţia vehiculelor autorizate 600 5 -

P37 Autovehiculele se ridică 600 5 -

(continuă)
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Tabele uzuale privind dimensiunea indicatoarelor rutiere

Figura Denumire indicator
Dimensiuni Lăţime 

chenar
Observaţii

Lăţime Înălţime

A51
Trecere la nivel cu o cale ferată simplă fără 
bariere

- Raza cercului circumscris hexagonului este de 150;
- Lungimea braţului este de 600 (3 x 200);
- Lăţimea braţului este de 150;
- Unghiul între braţe este de 600;
- La indicatorul A52 distanţa între braţele duble este de 30.

A52
Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără 
bariere

C44 Zona cu viteză limitată la 30 km/h
500 650 5

Indicatorul rotund are diametrul de 400. 
Lăţimea benzii înclinate $gurată pe diagonala 
indicatorului C45 este de 50.

C45 Sfârşitul zonei cu viteză limitată la 30 km/h

D17
Direcţia obligatorie pentru vehiculele care 
transportă mărfuri periculoase

500 650 5
Indicatoarele de obligare $gurate pe indicator 
au diametrul de 170.

D18
Direcţia obligatorie pentru vehiculele care 
transportă mărfuri periculoase

D19
Direcţia obligatorie pentru vehiculele care 
transportă mărfuri periculoase

500 650 5

F1
Presemnalizarea direcţiilor la o intersecţie de 
drumuri din afara localităţilor

850
1000
1250
1500
1750
2000
2250

-
-
-

850
1000
1250
1500
1750
2000

-
-
-

Conform 
SR 1848-3

Dimensiunile din coloanele 3 şi 4 pot creşte 
în continuare cu un modul de 250. Ele rezultă 
din conţinutul informaţiilor de pe indicator. 
Detaliile de execuţie sunt conform SR 1848-3.
Forma poate varia între pătrat şi dreptunghi cu 
raportul laturilor de maximum 2, cu excepţia 
indicatoarelor instalate pe portaluri şi console 
la care raportul poate $ mai mare.

F2
Presemnalizarea direcţiilor la o intersecţie 
denivelată de drumuri

F3 Presemnalizarea direcţiilor indicate

F4
Presemnalizarea traseului de evitare a 
localităţii

F5
Presemnalizarea direcţiilor într-o intersecţie cu 
sens giratoriu

F6 Drum închis sau deschis 1200 1500
Conform 

SR 1848-3

Dimensiuni câmpuri:
- roşu sau verde 750 x 250 cu chenar alb de 
grosime 10;
- alb superior 1000 x 200;
- alb inferior 1000 x 500.
Separaţia lateral şi între câmpuri 60.
Scris tip îngust, în ordine de sus în jos: 110, 
150, 100, 150.

F7
Presemnalizarea traseului de urmat în cazul 
unei restricţii de circulaţie

850
1000
1250
1500
1750
2000
2250

-
-
-

850
1000
1250
1500
1750
2000

-
-
-
-

Conform 
SR 1848-3

Dimensiunile din coloanele 3 şi 4 pot creşte 
în continuare cu un modul de 250. Ele rezultă 
din conţinutul informaţiilor de pe indicator. 
Detaliile de execuţie sunt conform SR 1848-3.
Pentru restricţii temporare, indicatorul $gura 
F7 se înlocuieşte cu $gura a37.

F8 Presemnalizarea pe autostradă pentru parcare

F9
Presemnalizare pe autostradă pentru spaţiu 
de servicii

F11
Con$rmarea direcţiilor de mers pe autostradă 
spre localităţile mai importante şi distanţele 
până la acestea

F10
Con$rmarea direcţiei de mers spre o localitate 
şi distanţa până la aceasta

- 330 15
Lăţimea rezultă din conţinutul informaţiilor de 
pe indicator, conform SR 1848-3.

F12

F13

Presemnalizarea unui loc periculos, o 
interzicere sau o restricţie pe un drum lateral

Presemnalizarea traseului de urmat în vederea 
efectuării virajului la stânga

1200

1000

800

850

Conform 
SR 1848-3

15

Indicatorul $gurat pe panou are dimensiunile 
de:
- I = 500 pentru triunghi;
- d = 400 pentru cerc.
Indicatorul $gurat pe panou are diametrul 170. 
Con$guraţia traseului de urmat corespunde 
situaţiei de pe teren.

F14
Bandă rezervată circulaţiei autovehiculelor de 
transport public de persoane

500 650 - Indicatorul $gurat pe panou are diametrul 150.

F15 Drum fără ieşire 500 650 -

Dreptunghiul roşu are dimensiunile de 170x75 
$ind înconjurat de un contur alb cu grosimea 
6. Schema $gurată pe indicator trebuie să 
corespundă cu  con$guraţia intersecţiei.

F16
Traseu de urmat pentru anumite categorii de 
vehicule

650 850 - -

F17
Traseu de urmat pentru anumite categorii de 
vehicule

F18
Traseu de urmat pentru anumite categorii de 
vehicule

F19
Selectarea circulaţiei pe direcţii de mers în 
apropierea intersecţiei

F20
Selectarea circulaţiei pe direcţii de mers în 
apropierea intersecţiei

F21
Selectarea circulaţiei pe direcţii de mers în 
apropierea intersecţiei

F22 Bandă destinată circulaţiei vehiculelor lente 650 850 - Indicatorul $gurat pe panou are diametrul 200.

F23
Terminarea benzii de circulaţie din dreapta 
părţii carosabile

500 650 - -
F24

Terminarea benzii de circulaţie din stânga 
părţii carosabile

F25
Viteza minimă obligatorie pentru o bandă de 
circulaţie

650 850 - Indicatorul $gurat pe panou are diametrul 200.

F39 Drum naţional
400 330

* pentru autostrăzi

Lăţimea benzii diagonale a indicatoarelor F48 
şi F49 este 100.
Detalii în SR 1848-3

F40 Drum judeţean
F41 Drum comunal
F42 Drum deschis tra$cului internaţional 750

840*

800
1000
1250
1350
1500
1750
2000

330
500*

500
800

1000
1250
1350

F44
F46

Traseu de tranzit european
Intrare în localitate

F47 Intrare în localitate
F48 Ieşire din localitate

F49 Ieşire din localitate
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Tabele uzuale privind dimensiunea indicatoarelor rutiere

Figura Denumire indicator
Dimensiuni Lăţime 

chenar
Observaţii

Lăţime Înălţime

F50 Limită de judeţ

1200
1500
1750
2000

800
1200

- Detalii în SR 1848-3

F51 Curs de apă, tunel sau viaduct

330
650

500*
850*

Conform SR 1848-3

- *pentru autostrăzi
- înălţimile de 650 şi 850* sunt pentru scriere 
pe două rânduri la denumiri compuse din mai 
multe cuvinte

F52
Con$rmarea direcţiei de mers spre localităţi 
mai importante şi distanţele până la acestea

1000
1250
1500
1750
2000

1000
1250
1500

Detalii conform SR 1848-3.
Un panou conţine maximum cinci localităţi.

F53 Organizarea tra$cului pe benzi de circulaţie 650 850 Barele roşii au grosimea de 5

F54
Telefon de urgenţă (Poliţie, Ambulanţă, 
Pompieri, Depanare)

650 850
Cuvântul “SOS“ cu scris tip îngust are H=100. Chenarul 
care mărgineşte dreptunghiul roşu este de 250x155 şi are 
grosimea de 10.

G3 Limite generale de viteză 1000 1500

- Cîmpurile albe au dimensiunile:
900 x 340 şi sunt separate prin linii cu grosimea 20;
- Distanţa de la câmp la contur, 50;
- Distanţa de la câmpul superior la cuvântul ROMÂNIA, 50;
- Distanţa de la cuvântul ROMÂNIA la chenarul steagului, 
40;
- Distanţa de la chenarul steagului la limita superioară a 
indicatorului, 40;
- Dimensiuni chenar steag: 200 x 120;
- Dimensiuni steag: 180 x 100;
- Elipsa: axa mare 200 iar axa mică 130;
- Scriere tip normal: ROMÂNIA, h=140 şi RO, h=75;
- Indicatoare de restricţii diam.=300;
- Simbol autostradă: 230 x 300.

G5 Sens unic 1200 330 - Scriere tip îngust cu înălţimea 175
G6 Autostradă

500
1000*

800

650
1500*

1200

-
-

-

* Se foloseşte pe portalurile de la capetele 
autostrăzii. Banda roţie înclinată este 80, 
respectiv 160.
- Dimensiunile câmpurilor albe: 700 x 450;
- Distanţe între limitele indicatorului şi câmpuri, 
precum şi între acestea este 50, respectiv 200 la 
partea superioară;
- Indicatoarele de limitare a vitezei diam. 350;
- Dimensiunile indicatorului de autostradă: 
130 x 170.

G7

G8

Sfârşit de autostradă

Limite maxime de viteză pe autostradă în 
funcţie de condiţiile meteorologice

G10 Post de prin ajutor

500 650 -

Câmpul alb are lăţimea 400 şi înălţimea 
350, $ind situat la distanţa 50 faţă de limita 
superioară a indicatorului;
La indicatorul G10, crucea roşie se înscrie 
într-un pătrat de 210 x 210, grosimea braţelor 
acesteia $ind 70;
Indicatorul G11 – “POLIŢIA” este realizat cu scris 
tip “îngust” având înălţimea 100.

G11 Poliţia
G12 Pasarelă pentru pietoni
G13 Pasaj subteran pentru pietoni
G14 Staţie de autobuz
G15 Staţie de tramvai

G16 Staţie de taximetre

G17 Drum pentru autovehicule Banda roşie înclinată de pe indicatorul G18 are 
lăţimea 80.G18 Sfârşitul drumului pentru autovehicule

G19 Vulcanizare

500 650 -
Câmpul alb are lăţimea 400 şi înălţimea 350, 
$ind situat la distanţa de 50 faţă de limita 
superioară a indicatorului.

G20 Telefon
G21 Staţie de alimentare cu carburanţi

G22
Staţie de alimentare cu carburanţi, inclusiv 
benzină fără plumb

G23
Staţie de alimentare cu carburanţi, inclusiv 
benzină fără plumb şi gaz liche$at

G24 Hotel sau motel
G25 Restaurant
G26 Bufet sau cofetărie
G27 Teren pentru camping (tabără turistică)
G28 Teren pentru caravane (tabără turistică)

500 650 -

Câmpul alb are lăţimea 400 şi înălţimea 
350, $ind situat la distanţa 50 faţă de limita 
superioară a indicatorului;
Literele majuscule WC din $gura G32 au 
înălţimea de 200 tip îngust.

G29 Teren pentru camping şi caravane
G30 Loc pentru popas
G31 Cabană pentru turişti
G32 WC public
G33 Service auto
G34
G35

Parcare
Parcare 500 650 -

Litera “P” este realizată cu scris tip “normal” 
având înălţimea 350.

G36 Parcare subterană sau în clădire

G37 Complex de servicii
950

1400
1000
1400

-

- Câmpurile albe au lăţimea de 400 şi înălţimea 
350;
- Distanţa între marginile indicatorului şi 
câmpurile albe precum şi între acestea este 
50, cu excepţia laturii inferioare la care distanţa 
este 200;
- Se pot face combinaţii de 4, 6 sau 9 câmpuri;
- Scrierea pentru distanţe are H=60 tip îngust.
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Tabele uzuale privind dimensiunea indicatoarelor rutiere

Figura Denumire indicator
Dimensiuni Lăţime 

chenar
Observaţii

Lăţime Înălţime
G38 Zonă rezidenţială

500 650 -

- Câmpul alb are dimensiunile de 440 x 420, cu 
margini albastre de 30, 30, 30 şi 200 la partea 
inferioară;
- Scrisul cu negru este cu înălţime nominală 
h=60 – tip îngust, iar cel alb (ZONA) are H=100 
tip îngust;
- Banda roşie diagonală are grosimea de 80.

G39 Sfârşitul zonei rezidenţiale

G40 Zonă cu viteza recomandată 30 km/h

500 650 5

- Câmpul albastru are lăţimea de 400 şi 
înălţimea de 350, iar cifrele sunt scrise cu 
H=220, tip îngust;
- Cuvântul ZONA este scris cu H=100 tip 
îngust;
- Banda roşie diagonală are grosimea de 80.

G41 Sfârşitul zonei cu viteza recomandată 30 km/h

G42 Tunel

500 650 -

- Câmpul alb are lăţimea de 400 şi înălţimea de 
350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust;
- Distanţa de la partea inferioară a indicatorului 
este scrisă cu h=100, tip îngust;
- Banda roşie diagonală are grosimea de 80.

G43 Sfârşit de tunel

G44
Îmbarcare pe vagoane plastformă de cale 
ferată

500 650 -

- Câmpul alb are lăţimea de 400 şi înălţimea de 
350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust.
- Înscrisurile de la partea inferioară a 
indicatoarelor au H=85 tip îngust.

G45 Îmbarcare pe ferry-boat

G46 Port

500 650 -

- Câmpul alb are lăţimea de 400 şi înălţimea de 
350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust.
- Înscrisurile de la partea inferioară a 
indicatoarelor au H=75 tip îngust.

G47 Gară

G48 Autogară

G49 Închirieri auto

500 650 -

- Câmpul alb are lăţimea de 400 şi înălţimea de 
350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust.
- Distanţele de la partea inferioară a 
indicatoarelor au h=50, tip îngust.

G50 Plajă

G51 Zonă de vânătoare 500 650 -

- Câmpul alb are lăţimea de 400 şi înălţimea de 
350, iar cifrele sunt scrise cu H=220, tip îngust.
- Înscrisurile de la partea inferioară a 
indicatoarelor au H=75 pentru cuvinte şi H=50 
pentru cifrele reprezentând distanţe.

G52 Zonă de pescuit

500 650 -

- Câmpul alb are lăţimea de 400 şi înălţimea de 
350, $ind situat la distanţa de 50 faţă de limita 
superioară a indicatorului.
- Înscrisurile de la partea inferioară a 
indicatoarelor au H=75 pentru cuvinte şi H=50 
pentru cifrele reprezentând distanţe.

G53 Centru viticol
G54 Zonă industrială
G55 Poştă
G56 Apă potabilă
G57 Loc de joacă pentru copii
G58 Stadion
G59 Supermarket
G60 Acces internet
G61 Teatru

G64 Control radar 500 650 -

Câmpul alb are lăţimea de 400 şi înălţimea 
350;
Înscrisul de la partea inferioară a indicatorului 
are H=100, tip îngust.

G65 Informaţii rutiere 500 650 -

Câmpul alb are lăţimea 400 şi înălţimea 350; şi 
este amplasat la distanţa de 120 faţă de limita 
superioară a indicatorului;
Înscrisul de la partea superioară a indicatorului 
are H=60, tip îngust.

G68 Denumirea străzii 450
500
600
800

1000

200 10

Scriere tip îngust cu h=100.
La G69 vârful de săgeată este format din linii 
înclinate la 600 faţă de orizontală cu grosimea 
de 20.

G69 Intrarea pe strada indicată

G70 Numărul imobilului 200 150 5 Scriere tip îngust h=70
G71 Zona pietonală 500 650 5 - Cercul albastru are diametrul de 400;

- Cuvântul ZONA este scris cu H=100 tip 
îngust;
- Banda roşie diagonală are grosimea de 80.

G72 Sfârşitul zonei pietonale 500 650 5

G73 Monitorizare tra$c 500 650 - Câmpul alb are lăţimea 400 şi înălţimea 350 şi 
este amplasat la distanţa de 120 faţă de limita 
superioară a indicatorului.

G74 Refugiu rezervat depanării 500 650 -

G75 Presemnalizarea sediului Poliţiei autostrăzii 800 1200 -

Câmpul alb are lăţimea de 700 şi înălţimea 
de 600 $ind amplasat la 200 faţă de latura 
inferioară;
- Simbolul autostrăzii are înălţimea de 300;
- Cuvântul “POLIŢIA“ este realizat cu scris tip 
“îngust“ având înălţimea de 175.

G76
Distanţa de siguranţă între vehicule pentru 
viteze de cel mult 50 km/h

500 650 -

G77
Distanţa de siguranţă între vehicule pentru 
viteze mai mari de 50 km/h

500 650 -

G78 Acces pe bază de tichet 500 650 -

G79
Direcţia şi distanţa până la telefonul pentru 
apel de urgenţă

600 200 -
Scriere tip “îngust“ cu înălţimea de:
- 100 pentru S.O.S.
- 70 pentru distanţă

G80 Rovigneta 500 650 -

- Câmpul alb are lăţimea de 400 şi înălţimea 
350 şi este amplasat la distanţa de 120 faţă de 
limita superioară a indicatorului;
- Cuvântul “Rovigneta“ şi distanţa sunt realizate 
cu scris tip “îngust“ având înălţimea de 76.
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Tabele uzuale privind dimensiunea indicatoarelor rutiere

Figura Denumire indicator
Dimensiuni Lăţime 

chenar
Observaţii

Lăţime Înălţime
T1 Castel, cetate

500 650 -

- Câmpul alb are lăţimea de 400 şi înălţimea de 
350, $ind situat la distanţa de 50 faţă de limita 
superioară a indicatorului;
- Înscrisurile de la partea inferioară a 
indicatoarelor au H=75 pentru cuvinte şi H=50 
pentru cifrele reprezentând distanţe.

T2 Vestigii istorice
T3 Monument
T4 Biserică
T5 Mănăstire
T6 Rezervaţie
T7 Cascadă
T8 Peşteră
T9 Pârtie schi

T10 Teleschi
T11 Telecabină
T12 Pensiune agroturistică

P1
Distanţa până la locul la care se referă 
indicatorul de presemnalizare sau informare

450 200 5 Scriere cu H=150, tip îngust
P4

Distanţa între indicator şi începutul locului 
periculos

P5
Categoria de autovehicule la care se referă 
indicatorul

450 200 5 -

P5
Intervalele de timp la care acţionează 
indicatorul

600 200 5 Scriere cu H=150 şi H=100, tip îngust
P6

Intervalele de timp la care acţionează 
indicatorul

P7
Trecere la nivel cu calea ferată industrială, 
completând semni$caţia indicatorului Alte 
pericole

450 200 5 -

P8
Lungimea sectorului periculos la care se referă 
indicatorul

600 200 5 Scriere cu H=150, tip îngust

P9
Începutul şi lungimea zonei de acţiune a 
indicatorului

150 300 5 Scriere cu H=65, tip îngust

P10 Începutul zonei de acţiune a indicatorului
150 300 5 -P11 Con$rmarea zonei de acţiune a indicatorului

P12 Sfârşitul zonei de acţiune a indicatorului

P14
Categoriile de autovehicule care trebuie să 
respecte semni$caţia indicatorului

600
200

(600)
5

Dimensiunile de 600 x 600 se adoptă atunci 
când pentru o mai bună percepţie se impun 
siluete de dimensiuni mai mari ale vehiculelor, 
acestea $ind $gurate unul sub celălalt

P15 Parcare cu plată
450 200 5

Înălţimea înscrisurilor:
- Cifrele H=45 tip îngust;
- Literele H=40 tip îngust.

P16 Parcare cu plată

P17 Distanţa până la indicatorul Oprire
330

(450)
330

(200)
5

Scriere cu H=100, tip îngust.
Dimensiunile din paranteze sunt pentru scris 
pe un singur rând.

P18
Exceptarea unor categorii de vehicule de la 
semni$caţia indicatorului

600
650
850

600
650
850

10
În funcţie de conţinut, se poate adopta orice 
combinaţie între lungimi şi lăţimi.

P19
Intervalul de timp când este permisă 
staţionarea vehiculelor care efectuează 
aprovizionarea 650 500 10

Scrierea cu înălţimi:
- Literele şi cifrele mari H=70, tip îngust;
- Cifrele mici H=45, tip îngust.

P22
Viteza recomandată pe un sector de drum cu 
semafoare sincronizate

P24
Trecere la nivel cu calea ferată prevăzută cu 
instalaţie de semnalizare luminoasă automată

600 200 5
Cercurile au diametrul de 170, iar distanţa între 
centrele cercurilor este de 270.

P25
Ridicarea autovehiculelor parcate 
neregulamentar

450 200 5 -
P26 Folosirea luminilor de întâlnire
P27 Polei, gheaţă, zăpadă
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Tabele uzuale privind dimensiunea indicatoarelor rutiere

Figura Denumirea indicatorului Lungime
Lăţime 
totală

Lăţimea chenarului 
de pe laturile 

orizontale şi verticale
Observaţii

F29 Direcţia spre localitatea indicată

950
1100
1250

1500*

330
(500)

15
(30)

* Pentru dimensiuni mai mari de 1500 creºterile se fac în 
continuare cu un modul de 250.

** Dacã denumirea obiectivului turistic de pe indicatorul F34 
poate $ înscrisã pe un singur rând, indicatorul se executã 
similar cu indicatorul F29.

F30 Direcţia spre autostradă 850 330 15

F31 Direcţia spre localitatea indicată

950
1100
1250

1500*

330
(500)

15
(30)

F32 Direcţia spre localităţile indicate

950
1100
1250

1500*

650
(800)

15
(30)

F33
Direcţia de urmat pentru autovehiculele destinate transportului 
de mărfuri

950
1100
1250

1500*

330
(500)

15
(30)

F34 Direcţia spre obiectivul turistic**

950
1100
1250

1500*

650
(800)

15
(30)

F35 Direcţia spre obiective locale 950
1100
1250

1500*

330
(500)

15
(30)

-
F36 Direcţia spre aeroport

F37 Direcţia de urmat în cazul devierii temporare a circulaţiei

F38 Direcţia de urmat în cazul devierii temporare a circulaţiei 600 200 - -
F43 Direcţia drumului deschis tra$cului internaţional indicat 850 330 10 Scriere conform SR 1848-3
P2 Direcţia şi distanţa până la locul la care se referă indicatorul 600 200 5 Scriere cu H=150, de tip îngust

A49 Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere
1400 150 30

Braţele formează un unghi de 300

La indicatorul A50 distanţa între braţele paralele este de 30.A50 Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere

Dimensiuni în mmTabel 10
Dimensiunile indicatoarelor în 
formă de săgeată
Caracteristicile indicatoarelor în 
formă de săgeată sunt înscrise în 
tabelul 10.
Dimensiunile din paranteze sunt 
pentru indicatoarele care se 
adresează celor care circulă pe 
autostrăzi.
Scrierea este de tip îngust.
Pe autostrăzi înălţimea literelor 
este de 300 şi a cifrelor de 250, 
iar pe celelalte drumuri înălţimea 
este de 200 pentru litere şi 175 
pentru cifre.

Dimensiunile indicatoarelor 
kilometrice şi hectometrice
Indicatoarele kilometrice 
şi hectometrice se execută 
conform prevederilor SR 6900.
Mijloace de semnalizare a 
lucrărilor
Indicatoare rutiere temporare
Indicatoarele rutiere 
temporare (a1..a27..a30) care 
au corespondente indicatoare 
de avertizare, de restricţie sau 
interzicere ori indicatoare de 
orientare (înscrise în paranteze 
în SR-1848-1) se execută la fel 
cu cele cu caracter de'nitiv, cu 
deosebirea că fondul alb este 
înlocuit cu fondul galben.
Dimensiunile celorlalte 
indicatoare sunt înscrise în 
tabelul 11.
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a28 Denivelare faţă de banda alăturată 850 850 650 650 650 650 -

a31 Abatere temporară

1200 1800 800 1200 650 850 -
a32 Abatere temporară

a33 Abatere temporară

a36 Îngustare temporară
a37 Presemnalizarea rutei ocolitoare Dimensiuni în funcţie de înscrisuri conform SR 1848-3

a38 Presemnalizarea rutei ocolitoare
* 1500 * 1200 * 1200 *În funcţie de înscris conform SR 1848-3

a39 Presemnalizarea rutei ocolitoare
a40 Marcaje rutiere 1750 x 1000, se instalează pe maşina de marcaj
a41 Semnalizarea unui utilaj ce se deplasează lucrând Minimum 1200 x 2500; latura triunghiului este de min. 900.
a42 Succesiune de puncte de lucru 1800 x 1200; latura triunghiului este 500; diametrul cercului este 400.
a43 Presemnalizarea unui sector cu circulaţia alternantă

1500 x 1200; latura triunghiului este 500.
a44 Presemnalizarea unui sector cu circulaţia alternantă
a45 Lucrări de tratamente ale suprafeţei părţii carosabile 1500 x 2250; latura triunghiului este 500; diametrul cercului este 400.
a46 Presemnalizarea lucrărilor pe străzi x x 1200 x 1800; latura triunghiului este 500.

Dimensiuni în mmTabel 11
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a47 Ghirlandă de polietilenă sau lanţ x x x x - min. 70 *)

a48
Baliză direcţională care indică ocolire a 
obstacolului prin stânga

în afara localităţilor 250 1000 250 1000 250 1000

*) Se instalează la 20 cm de la sol.
Se inscripţionează pe ambele feţe

în localităţi 250 1000 250 1000 200 800

a49
Baliză direcţională care indică ocolire a 
obstacolului prin dreapta

în afara localităţilor 250 1000 250 1000 250 1000

în localităţi 250 1000 250 1000 200 800
a50 Baliză tip jalon x x 200 600 200 600 *) Se instalează la 50 cm de la sol.

a51 Baliză bidirecţională
în afara localităţilor 375 x 1000

*) Se instalează la 20 cm de la sol.
în localităţi 300 x 800

a52 Con de dirijare x min. 750 x min. 700 x min. 500 *)

a53 Balize cu lămpi în cascadă
în afara localităţilor 250 x 1000

*)Se instalează la 20 cm de la sol.
în localităţi 200 x 800

a54 Lampă cu lumină galbenă intermitentă Diametrul dispersorului este min. 140.
a55 Barieră normală 2000 x 250; instalată la 1,0 m de la sol
a56 Barieră direcţională 2000 x 330; instalată la 1,0 m de la sol
a57 Semafor Diametrul dispersorului este min. 200.

a58 Palete de semnalizare x x Diametrul este min. 200.
Lungimea suportului este de min. 
500.

a59 Fanion de semnalizare x A59 400 250 400 250
Lungimea suportului este de min. 
400.

a60 Parapet din material plastic x x min. 400 min. 600 min. 400 min. 600 *) Lungime de min. 600
a61 Cărucioare portsemnalizare x x 2000 1600 2000 1600

*) Se execută din materiale nedure.

Dimensiuni în mmTabel 12

Dimensiunile mijloacelor 
auxiliare de semnalizare a 
lucrărilor sunt înscrise în tabelul 
12.
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Exemple pentru semnalizarea lucrărilor

Circulaţie alternantă dirijată prin
indicatoare la lucrări pe max. 1/2 din cale

Circulaţie alternantă dirijată cu piloţi
la lucrări pe max. 1/2 din cale
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Exemple pentru semnalizarea lucrărilor

Circulaţie alternantă dirijată semafoare
la lucrări pe max. 1/2 din cale

Circulaţie alternantă dirijată cu piloţi
în zona unei intersecţii
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Semnalizarea lucrărilor

a48, a49 - Balize direcţionale a51 - Baliză 
bidirecţională

a55 - Barieră normală

Talpă din cauciuc dur pentru indicatoare, 
formă dreptunghiulară.
Greutate 28 kg, cu 'xare pentru ţevi 
rectangulare de 40 x 40 sau 60 x 60 mm şi 
ţevi cu diametrul de 48-51 sau 60 mm. 

Talpă din cauciuc dur pentru 
indicatoare,  formă rotundă.
Greutate 12 kg, cu 'xare 
pentru ţevi cu diametrul de 
48-51 sau 60 mm. 

La cerere se pot modi&ca diametrele de &xare.

Balize direcţionale - plastic (se pot realiza cu folie albă sau galbenă)
La cerere se pot personaliza cu numele clientului.

a53 - Balize 
direcţionale cu lămpi 
în cascadă

La cerere se pot 

modi&ca diametrele de 

&xare.
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Semnalizarea lucrărilor

Indicatoare cu suport detaşabil

a61 - Cărucior postsemnalizare
2000 x 1500 mm

Trecere de pietoni cu led-uri
Se poate cupla la reţeaua 

de curent electric

Indicatoare luminoase - se pot cupla la reţeaua de curent

Indicatoare cu leduri
şi suport detaşabil
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Semnalizarea lucrărilor

Barieră din plastic pentru 
limitarea lucrărilor

a52 - Con re&ectorizant
Bază polietilenă
Culori: roşu cu dungi re&ectorizante
Înălţime: 300 mm

a52 - Con re&ectorizant
Bază polietilenă
Culori: roşu cu dungi re&ectorizante
Înălţime: 500 mm

a52 - Con re&ectorizant
Bază polietilenă
Culori: roşu cu dungi re&ectorizante
Înălţime: 750 mm

a52 - Con re&ectorizant
Bază polietilenă
Culori: roşu cu dungi re&ectorizante
Înălţime: 1000 mm

a58 - Paletă 
de semnalizare

Baston poliţie

Baston luminos

Girofar
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Semnalizarea lucrărilor

a57 - Semafor 
pentru lucrări
Culori: roşu, 
galben, verde

Semafor
Culori: roşu, galben, verde

Cărucior mobil cu lămpi, pentru lucrări 

Baterie pentru 
lămpi

Lămpi programabile pentru lucrări

a54 - Lămpi pentru semnalizare
cu una sau două baterii

Electronică 
pentru 

semafor
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Semnalizarea lucrărilor

Bandă delimitare şi semnalizare
Material polietilenă
Culori: alb - roşu
Dimensiuni 200 m
Lăţime: 70 mm

Bare din plastic de limitare 
a drumurilor cu dungă 

re&ectorizantă

Veste re&ectorizante
Culori: portocaliu, verde

Scurtă 
semnalizare 

cu benzi 
re&ectorizante

Pantalon
semnalizare 

cu benzi 
re&ectorizante

Folii re&ectorizante, diferite culori

Plasă pentru delimitarea 
lucrărilor
Culoare: portocaliu
Rolă 50 m, lăţime 1 m 

Bară de plastic pentru limitarea lucrărilor, 
cu talpă (talpa se umple cu apă)

Stâlpi lamelari cu 
catadioptrii re&ectorizanţi



INDICATOARE RUTIERE

39www.kissunicum.ro Tel: 0265-265911

Limitare acces

Bariere pentru delimitarea lucrărilor

Fix - Semiautomat - Automat

Diametru: 220 mm

Înălţime: 600 mm

Viteză (vers. automată): 10 cm/sec

Culoare standard: $ldeş, portocaliu-antracit

Culoare opţională: inox satinat

Fix - Semiautomat - Automat

Diametru: 275 mm

Înălţime: 500, 600, 800 mm

Viteză (vers. automată): 10 cm/sec

Culoare standard: antracit

Culoare opţională: inox satinat

Rezistenţă la ciocnire: 7.000 J

Rezistenţă la rupere 90.000 J

Barieră pentru parcare cu cheie

Fix - Semiautomat - Automat

Diametru: 127 mm

Înălţime: 500, 600, 800 mm

Viteză (vers. automată): 10 cm/sec

Culoare standard: antracit

Culoare opţională: inox satinat

Barieră pentru închiderea drumului temporar sau a 
şantierelor

L = 4 m până la 6 m

Barieră extensibilă
Barieră cu telecomandă

Barieră pentru parcare, cu telecomandă



INDICATOARE RUTIERE

40 www.kissunicum.ro Tel: 0265-265911

Accesorii pentru siguranţa circulaţiei

Limitator de viteză (galben+negru): 500x420x50 mm/bucată
Dimensiuni capete: 250x420x50 mm

Dimensiune separator:
- 1000x300x150 mm
Dimensiune ţeavă:
- diametru - 76 mm
- lungime şi culoare - la 
  cererea clientului

Insulă din cauciuc

Se montează pe drumurile aglomerate ca şi 
refugiu pentru pietoni.

Uşor de montat, costuri minime.

Limitator de viteză: 1000x350x50 mm/buc

Descriere generală 
Sistemele de reducere a vitezei sunt dispozitive proeminente faţă de nivelul 
drumului realizate din cauciuc vulcanizat. Aceste dispozitive pot ' instalate 
în zone rezidenţiale, în zonele cu şcoli, grădiniţe, refugii, treceri de pietoni, 
sectoare de drum îngustat, poduri, zone în construcţie etc., pentru a impune 
reducerea vitezei vehiculelor şi creşterea siguranţei pietonilor. 

Separatoare de sens cu ţeavă  şi dungi re&ectorizante

Limitator de viteză: 500x600x30 mm/buc

Limitator de viteză (galben+negru): 500x500x30 mm/bucată
Dimensiuni capete: 250x500x30 mm
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Accesorii pentru siguranţa circulaţiei

alb albastru galben
Buton din sticlă, re%ectorizant, montabil în asfalt

Oglindă stradală

Dimensiuni:
- diametru 600 mm
- diametru 800 mm
- diametru 1000 mm
- diametru 1200 mm

Sistem de prindere pentru 
oglindă

Buton re&ectorizant montabil 
în asfalt cu carcasă din 

aluminiu

Buton solar montabil în asfalt 
cu carcasa din aluminiu

Sisteme de prindere pentru indicatoare

Caracteristici Valori şi tipuri Butoni rutieri re&ectorizanţi

Avantaje ale sticlei: Sticla optică ranforsată  material mai rezistent decât oţelul, oferă butonului rutier o 
calitate optică excelentă şi proprietăţi mecanice nemaiîntâlnite: 
- rezistenţa la compresie este peste limita superioară a altor produse similare 
- rezistenţa la şoc este de peste 30 joules 
- rezistenţa la zgâriere şi abraziune este incredibilă faţă de produsele din plastic. 
Toate aceste caracteristici se menţin în timp, iar e$cacitatea luminoasă rămâne stabilă în timp.

Greutate: 480 gr
Mărime: Ø 100 mm - înălţime 45 mm
Material: sticlă optică ranforsată
Rezistenţă mecanică: > 35 tone
Rezistenţă la şoc: > 25 joules
Fixare: prin lipire în stratul de uzură
E'cienţă optică: ~ 390 mcd/lx la 0,3°
Principiu optic: catadioptric
Tipul de re&exie: omnidirecţional 360°
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Bandă marcaje

Bandă marcaje - diferite culori şi diferite semne rutiere

Se livrează la mp sau semne gata decupate. Se pot realiza diferite semne rutiere, 
treceri de pietoni etc.
Culori disponibile: alb, roşu, galben. albastru.
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Vopsea pentru marcaje

S.C. KISSUNICUM S.R.L. - distribuitor autorizat 
Rembrandtin Austria

VOPSEA DE MARCAJ RUTIER REMO 100

Tip: vopsea de marcaj rutier monocomponentă, pe bază 
de solvent

Compoziţie chimică: copolimeri plasti'aţi

Culori: alb, galben, negru, roşu, portocaliu şi verde 

Greutate speci'că: 1,55 ± 0,1 g/mL cf. EN 1871

Viscozitate: 45 ± 30 sec/6 mm cf. EN 1871
Nevolatile: min. 75 % cf. EN 1871
Volatile: max. 25 % cf. EN 1871 
Aplicare: echipamente dedicate marcajului rutier 
Consum: 0,4 mm 'lm ud (0,25 mm 'lm uscat) = 0,6 Kgs/m2 

0,6 mm 'lm ud (0,40 mm 'lm uscat) = 0,9 kgs/m2 

Consum de perle: min. 250g/m2 perle re&ectorizante tratate cu silan 
(dim. 100-600μm) 
imediat sau în interval de 10 sec de la aplicarea 
vopselei. 

Timp de uscare: 10 min. la 23°C şi 70 % umid. relativă; (timp de 
uscare la suprafaţă cf. ASTM D 711.89) 

Rezistenţă la 
alunecare:

min. 45 SRT cf. BS 6044:87 

Diluant: max. 5 %;
Limite de aplicare: temperatura aerului: min.+5°C, max. 35°C 

temperatura suprafeţei : min. +5°C, max. +45°C 
umiditate relativă: max. 85 % 

Valabilitate: În condiţii adecvate de depozitare şi păstrat în 
ambalajul original, produsul are o valabilitate de 
12 luni

Ambalare: recipient de 35 Kg sau de 260 Kg / la cerere, 
containere 

Clasa de 
periculozitate:

RID/ADR: 3,III  UN 1263  VbF AI 

Vopsele pe bază de solvent din stoc, culori alb, galben, roşu, negru.
Vopsele bicomponent COLD PLASTIC, culori alb, roşu.

VOPSEA DE MARCAJE - DIFERITE CULORI
ROŞU, ALB, GALBEN, Agrementate Tehnic  MLPAT

Diluant

Vopsea pentru marcaje

Microbile de sticlă, 
multiple granulaţii şi 

diverşi furnizori
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Vitezometre electronice

Vitezometre

- 307mm înălţimea cifrelor
- Optional înregistrarea datelor prin Bluetooth, capacitate de comunicare şi analiză software GRS
- Fereastră frontală Macrolon cu capacităţi antire%ective
- Carcasă din aluminiu, cordon de alimentare
- LED-uri cu reglare automată a luminozităţii
- Montare simplă prin măsurarea largă a fasciculului
- Uşor de utilizat
- gamă variată a panoului frontal, cu diferite personalizări printate, calitate fotogra$că
- Multiple sisteme de prindere şi accesorii
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Diverse

Indicatoar luminos
Diferite dimensiuni

Panou de informare

Indicatoar staţie 
autobus

Diferite dimensiuni

Bannere
Se pot confecţiona din diferite materiale şi diferite culori, la dimensiuni mari şi foarte mari, inclusiv 

full color.
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Diverse

Bănci, cadru oţel zincat sau vopsit orice culoare RAL, şezut 
brad sau stejar, marimi de la 150 cm - 200 cm

Posibilitate de personalizare prin decupare cu plasmă cu 
modelul clientului

Bănci, cadru oţel zincat sau vopsit orice culoare RAL, şezut brad sau stejar, marimi de la 150 cm - 200 cm

Coş de gunoi din tablă, diverse modele, posibilitate 
de personalizare prin decupare cu plasmă

Indicatoare confecţionate din 'er masiv, cu litere 
în relief sau decupate în negativ cu plasmă, diferite 

grosimi şi modele,
concepţie proprie KissUnicum s.r.l.
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Diverse

l Indicatoare rutiere re"ectorizante agrementate MLPAT şi certi#cate 
ISO 9001

l Indicatoare feroviare omologate SNCFR
l Echipamente de semnalizare pentru închiderea temporară a 

drumurilor
l Semafoare
l Conuri pentru dirijarea circulaţiei
l Accesorii pentru dirijarea circulaţiei
l Stâlpi pentru indicatoare rutiere
l Folii re"ectorizante din stoc
l Numere de casă, denumiri stradale, diverse panouri de informare
l Vopsele de marcaj, microbile de sticlă, benzi de marcaj

Semifabricate:
l Folie re"ectorizantă serigra#ată (trebuie doar aplicată pe tablă)
l Sisteme de prindere pentru indicatoare
l Table pentru indicatoare fără folie, vopsite în câmp electrostatic

Executăm:
l Marcaje rutiere longitudinale şi transversale cu vopsele de marcaj 

import, de înaltă calitate
l Debitări cu plasmă
l Vopsire în câmp electrostatic
l Diverse lucrări de lăcătuşerie
l Reclame #rme (banner, autocolant, #er)

l Închiriem maşini performate de marcat drumuri

TRANSPORT PÂNĂ LA DESTINAŢIE ÎN TOATĂ ŢARA
LIVRĂRI ÎN CEL MAI SCURT TIMP DIN STOC

S.C. KISS UNICUM S.R.L. vă oferă:

S.C. KISSUNICUM S.R.L., Tg. Mureş str. Savineşti nr. 33, Punct de lucru Corunca nr. 395 S, CUI: RO1209910, J26/1888/1992
Acesta este un catalog pur informativ şi se distribuie gratuit.

Suport pentru biciclete din 'er, diferite 
dimensiuni

Stâlpi ornamentali din 'er, diferite dimensiuni şi culori. La cerere se 
pot decora şi cu dungi re&ectorizante. 

Stâlpi ornamentali din 'er, diferite 
dimensiuni şi culori. La cerere se pot 

decora şi cu dungi re&ectorizante. 
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