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TEHNICI DE EXECUTARE A SCHIMBARII BENZII 

Schimbarea benzilor de circulatie se bazeaza pe o tehnica invata la orele de legislatie rutiera, mai 

apoi in orele de practica  si  se caracterizeaza prin relatia dintre supravegherea drumului, 

supravegherea vehiculului care va preceda si evaluarea spatiului intre vehicule. Acesta 

tehnica a schimbarii benzilor de circulatie are la baza insusirea cat mai temeinica a 

cunostintelor din timpul orelor de legislatie rutiera si a orelor de conducere si se 

realizeaza privind in fata traficul care se deruleaza continuu si rapid, cat mai des in  oglinzile 

laterale ( interval  de timp 5-7 secunde.) pentru a urmarii atent  traficul din spate si mentinerea 

unei distante laterale care sa nu perturbe ceilalti participanti la trafic.  

Etapele care stau la baza mentinerii unei pozitii corecte in trafic incep cu:  

1. Folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare( vezi lectia „reglarea si folosirea corecta a 

oglinzilor retrovizoare”. 

Cand avem intentia de scimbare a benzii de circulatie se are in vedere mai intai folosirea 

corecta a oglinzilor, se priveste in oglinzile laterale pe partea benzii unde se gaseste 

vehiculul care ne precede. 

Necesitatea sau obligatia de a folosii la maxim oglinzile laterale se face pentru a ne asigura 

temeinic, ca nu exista nici un vehicul  in spate pe banda unde dorim sa ne angajam. 

Acest lucru poate sa i determine pe ceilalti  soferi sa si repozitioneze  vehiculul fata de noi si 

sa ne lase sa schimbam banda sau sa grabeasca trecerea pe langa noi. Astfel se asigura si se 

mentine un spatiu suficient intre vehiculul pe care il conducem si cel din spate nostru. Acest 

interval trebuie  masurat in secunde(minim 2  secunde). 

Exemplu 

In momentul schimbarii directie de mers trebuie  acordat un interval de doua secunde intre 

vehiculul pe care il conducem si vehiculul care urmeaza dupa noi. Atunci manevra se poate 

incheia cu succes si fara ca cel din spate sa fie nevoit sa reduca viteza sau sa opreasca. 

2. Actionarea semnalizatoarelor de directie 

Punerea in functiune a semnalizatoarelor semnifica intentia de schimbare a directiei de 

mers sau schimbarea benzilor de circulatie. 

Se pune in functiune semnalizatoarele intermitente de directie inainte de incepere a 

manevrei  de schimbare a benzii. Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie facuta 

din timp, cel putin 50 de metri in localitate si 100 metri in afara acesteia pentru a 

permite  vehiculului care se gaseste in unghiul mort al oglinzilor laterale sa repozitioneze 

vehiculul fata de noi. 

3.Evaluarea spatiului intre vehicule 
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Priviti in oglinzile laterale daca spatiul intre vehicule este suficient pentru ca vehiculul pe 

care il conduceti sa poata schimba banda si daca exista un interval de doua secunde 

intre  vehiculul vostru si cel care va precede. Evaluarea spatiului intre vehicole se face in 

functie de viteza de deplasare a vehiculului care va precede. Daca aceast spatiu este suficient 

si  se mentine, incepeti manevra de schimbare a benzii. 

4. Finalizarea manevrei de schimbare a benzii. 

Daca distanta dintre vehicule este suficienta va asigurati ca acesta se mentine, apoi priviti 

din nou oglinzile retrovizoare si daca spatiul este suficient incepeti manevra de schimbare a 

benzii. Plasarea vehiculului pe banda alaturata se face progresiv pentru a traversa usor 

marcajul de separare a benzilor. 

 Oglinzile retrovizoare laterale 

Cand aveti intentia de schimbare a benzii se priveste in oglinzile laterale pe partea benzii unde 

se gaseste vehiculul care va precede. Necesitatea sau obligatia de a folosii la maxim oglinzile 

laterale se face pentru a va asigura temeinic ca nu exista nici un vehicul care va precede pe banda 

unde doriti sa va angajati. Acest lucriu poate sa i determine pe ceilalti  soferi sa va lase sa treceti. 

Astfel se asigura si se mentine un spatiu suficient intre vehiculul pe care il conduceti si cel din 

spate vostru. Acest interval trebuie  masurat in minim 2  secunde. Daca din momentul schimbarii 

directie de mers acordati un interval de doua secunde intre spatele vehiculului pe care il conduceti 

si vehiculul care va precede, atunci manevra se poate incheia cu succes si fara ca cel din spate sa 

fie nevoit sa reduca viteza sau sa opreasca involuntar. 

       Actionarea semnalizatoarelor de directie 

Punerea in functiune a semnalizatoarelor semnifica intentia de schimbare a directiei de mers sau 

schimbarea benzilor de circulatie. Se pune in functiune semnalizatoarele intermitente de directie 

inainte de incepere a manevrei  de schimbare a benzii. Semnalizarea schimbarii directiei de mers 

trebuie facuta din timp, cel putin 50 de metri in localitate si 100 metri in afara acesteia pentru a 

permite  vehiculului care se gaseste in unghiul mort al oglinzilor laterale sa vada semnalul vostru 

si sa isi corecteze pozitia. 

     Evaluarea spatiului intre vehicule 

Priviti in oglinzile laterale daca spatiul intre vehicule este suficient pentru ca vehiculul pe care il 

conduceti sa poata schimba banda si daca exista un interval de doua secunde intre  vehiculul 

vostru si cel care va precede. Evaluarea spatiului intre vehicole se face in functie de viteza de 

deplasare a vehiculului care va precede. Daca aceast spatiu este suficient si   se mentine, incepeti 

manevra de schimbare a benzii. 
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Exemplu: 

Daca distanta dintre vehicule este suficienta va asigurati ca acesta se mentine, apoi  priviti din 

nou oglinzile retrovizoare si daca spatiul este suficient incepeti manevra de schimbare a benzii. 

Plasarea vehiculului pe banda alaturata se face progresiv pentru a traversa usor marcajul de 

separare a benzilor. 

 Finalizarea manevrei de schimbare a benzii 

Daca banda alaturata este libera, terminati de executat schimbarea benzii folosind inca o data 

oglinzile retrovizoare ,semnalizatorul de directie , trecand uniform si rapid pe centrul benzii 

alaturat. Utilizarea semnalizatoarelor intermitente de directie permite soferului vehiculului care va 

precede  sa isi regleze viteza. Acesta poate sa incetineasca pentru a lasa un spatiu mai mare.  

 


