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Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau
informare
Are rolul de a indica distanta de la indicatorul de avertizare la inceputul
locului periculos.
Distanta intre indicator si inceputul locului periculos
Indica distanta de la indicatorul impreuna cu care este montat pe
drumurile publice, pana la inceputul locului la care se refera respectivul
indicator.
Directia si distanta pana la locul la care se refera indicatorul
Indica directia si distanta pana la locul la care se refera indicatorul
impreuna cu care este montat. Aceste informatii sunt inscriptionate pe
un astfel de panou aditional in cazul in care ele nu pot fi inscrise direct
pe indicator.
Persoane cu handicap

Intervalele de timp in care actioneaza indicatorul
Specifica intervalul orar intre care se respecta regulile impuse de
indicatorul sub care este amplasat panoul din imagine.
Intervalele de timp in care actioneaza indicatorul
Specifica intervalul orar intre care se respecta regulile impuse de
indicatorul sub care este amplasat panoul din imagine.
Trecere la nivel cu cale ferata industriala completand semnificatia
indicatorului "Alte pericole"
Se instaleaza impreuna cu indicatorul Alte pericole si semnalizeaza o
trecere la nivel cu o cale ferata industriala.
Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul
Are rolul de a preciza lungimea sectorului de drum periculos la care se
refera indcatorul impreuna cu care este montat pe drumurile publice.re
rolul de a preciza lungimea sectorului de drum periculos la care se refera
indcatorul impreuna cu care este montat pe drumurile publice.
I
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nceputul si lungimea zonei de actiune a indicatorului

Se monteaza impreuna cu unul din indicatoarele Oprirea interzisa sau
Stationarea interzisa. Are rolul de a preciza de unde incepe si ce lungime
are zona de actiune a indicatorului.

Inceputul zonei de actiune a indicatorului

Acest panou se instaleaza impreuna cu un indicator si delimiteaza zona
de actiune a indicatorului la care face referire, in cazul acesta inceputul
zonei de actiune.

Confirmarea zonei de actiune a indicatorului

Acest panou se instaleaza impreuna cu un indicator si delimiteaza zona
de actiune a indicatorului la care face referire, in cazul acesta confirma
zonei de actiune.
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Sfarsitul zonei de actiune a indicatorului

Acest panou se instaleaza impreuna cu un indicator si delimiteaza zona
de actiune a indicatorului la care face referire, in cazul acesta sfarsitul
zonei de actiune.

Categoria de autovehicule la care se refera indicatorul
Precizeaza categoria de vehicule la care face referire indicatorul sub
care este amplasat.
Categoriile de autovehicule care trebuie sa respecte semnificatia
indicatorului
Se amplaseaza impreuna cu indicatorul Prioritate pentru circulatia din
sens invers. Precizeaza categoriile de vehicule care nu pot circula in
acelasi timp pe un drum ingustat.
Folosirea luminilor de intalnire

Parcare cu plata

Parcare cu plata

Exceptarea unor categorii de vehicule de la semnificatia indicatorului
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Intervalale de timp cand este permisa stationarea vehiculelor ce
efectueaza aprovizionarea

Viteaza recomandata pe un sector de drum cu semafoare sincronizate
Se afla instalat la inceputul sectorului de drum cu semafoare
sincronizate. Viteza inscrisa pe indicator reprezinta viteza pe care
conducatorul auto trebuie sa o mentina pentru a prinde culoarea verde
la toate semafoarele din aceasta zona.
Directia drumului cu prioritate

Are rolul de a indica directia drumului cu prioritate.

Directia drumului cu prioritate

Are rolul de a indica directia drumului cu prioritate.

Sensul sau sensurile de circulatie pentru care este valabila semnificatia
semnelor luminoase ale semaforului

Panourile aditionale din imagine se monteaza sub semafoare si au rolul
de a indica directiile la care se refera acestea din urma.
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Trecerea la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatie de semnalizare
luminoasa automata
Se amplaseaza la trecerile la nivel cu o cale ferata cu instalatie de
semnalizare luminoasa autonoma.
Ridicare autovehicule parcate neregulamentar

Polei, gheata, zapada
Se monteaza impreuna cu indicatorul Drum lunecos si indica in ce
conditii meteorologice drumul devine lunecos.
Polei, ceata, viscol

Vehicule care transporta substante explozive sau usor inflamabile

Vehicule care transporta marfuri periculoase
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Vehicule care transporta substante de natura sa polueze apele

Distanta pana la indicatorul "Oprire"

