
1           Parcarea laterală, pierderea priorității 
 

Parcarea Laterala este o stationare care se face intr-un loc special amenajat ,unde 

exista indicatorul ”parcare„. La parcare se asigura autovehiculul ca la staționare. 

Fata de axul drumului autovehiculele pot fi parcate 

 cu fata 

 cu spatele 

 paralel 

Uneori parcarea se permite si pe trotuar astfel: 

 cu 2 roti 

 sau cu 4 roti 

Este una din cele patru probe obligatorii pe care examinatorul o solicita in timpul desfasurarii 

probei practice si implica folosirea ambreiajului cu multa delicatete din partea elevului pentru a 

nu smuci sau a opri vehiculul in timpul manevrei. Spatiul necesar efectuarii manevrei este egal cu 

o lungime si jumatate a vehiculului langa  care  urmeaza a fi parcat. 

Etapele  necesare  pentru executarea parcari laterale se rezuma la: 

1. oprirea langa autovehicul la o distanta laterala de 0,5- 0,8 m; 

2. mersul inapoi in linie dreapta pana cand rotile din spate ale vehiculului scoala, depasesc 

coltul vehiculului stationat. De cele mai multe ori acest reper coincide cu” Oglinda noatra in 

acelasi plan cu  Oglinda vehiculului stationat”, conditia fiind ca ambele vehicule sa 

aiba  dimensiuni asemanatoare. 

3. Se opreste  si se vireaza la dreapta  o rotatie completa  a volanului ( 360 de grade). 

4. Vehiculul scoala formeaza astfel un unghi de aproximativ 45 de grade fata de vehiculul 

stationat. 

5. Formarea unghiului de 45 de grade are ca punct final momentul cand elevul  avand privirea 

indreptata spre dreapta, observa  jumatatea geamului din dreapta,mijlocul  vehiculului 

stationat ( emblema masinii) si opreste. 

6. Se vireaza apoi maxim stanga  (prin rotirea volanului  pana la capat) iar traiectoria pe care o 

parcurge autovehiculul scoala incheie intreg procesul parcari laterale. 

Pe timpul manevrei se va mentine in permanenta semnalizarea  spre „dreapta” inca de la 

oprirea  autovehiculului iar la plecarea din parcare pierde prioritatea fata de orice vehicul 

sau pieton aflat in miscare. 

 

PIERDEREA PRIORITATII 

 La iesirea din curti, garaje, ganguri, depouri. 

 La plecarea din locuri de oprire, stationare, parcare. 

 In orice loc unde se aplica prioritatea de dreapta atunci cand noi circulam din stanga. 



2           Parcarea laterală, pierderea priorității 

 

 La coborarea pantei daca drumul este ingust. 

 La mersul inapoi, la intoarcere. 

 

La urmatoarele indicatoare: 

1.  Cedeaza Trecerea 

2.  Oprire la Intersectie 

3.  Prioritate pentru circulatia din sens invers 

4.  Trecerea la nivel cu calea ferata simpla sau dubla fara bariere 

5.  Trecerea de pietoni. 

Pentru nerespectarea regulilor de circulatie in afara de amenda se suspenda permisul 1 -3 luni. 

 


