
TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI   

Ș�ați că: 

OPREȘTE-TE și ASIGURĂ-TE la trecerea la nivel cu calea ferată 

Trecere la nivel cu o cale 

ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără 

bariere sau Oprire

 

Nerespectarea semnificației indicatoarelor 

, instalate la trecerea cu o cale ferată se sancționează 

cu o amendă prevăzută în clasa IV de sancțiuni, de la 9 la 20 puncte 

amendă.   
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NU TRECE!
OPREȘTE LA CALEA FERATĂ!

Accidentele înregistrate pe toate secțiile pe care Transferoviar Călători 
operează, sunt în număr de 14 în decursul anului 2018 și 9 accidente în 
prima parte a anului 2019. 
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Ș�ați că: 

 Un tren care circulă cu 50 km/h frânează în 170 - 200 m 

 Un tren care circulă cu 70 km/h frânează în 250 - 300 m 

 Un tren care circulă cu 100 km/h frânează în 500 - 600 m

Extras din Codul Rutier: 

obligat  viteză redusă  să se asigure 

obligat să oprească

Trecerea la nivel cu cale ferată fără barieră 

Articolul 136 

(1) La trecerea la nivel cu calea ferată curentă, conducătorul de vehicul este 

să circule cu și că din partea stângă sau din 

partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar. 

Articolul 138 

(1) Conducătorul de vehicul este   atunci când: 

a) Barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau 

de ridicare; 

b) Semnalul cu lumini roșii și/sau semnalul sonor în funcțiune; 

c) Întâlnește indicatorul “Trecere la nivel cu cale ferată simplă, fără 

bariere”, “Trecerea la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere” sau 

“Oprire”. 

(2)  Vehiculele trebuie să oprească, în ordinea sosirii, în locul în care există 

vizibilitate maximă asupra căii ferate fără a trece de indicatoarele prevazute la 

alin.(1) lit.c) sau, după caz, înaintea marcajului pentru oprire, ori înaintea 

barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau 

de ridicare. 

 

 

Campanie susținută de Transferoviar călători, cu sprijinul 

Inspectoratului județean de poliție Prahova – Serviciul Rutier!  
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