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SPECIFICATIA SEMNELOR POLITISTULUI
CARE DIRIJEAZA CIRCULATIA:
1. Bratul ridicat vertical – semnifica “Atentie, oprire” pentru toti participantii la trafic care se
apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu ar mai putea opri in conditii de
siguranta. Daca semnalul este dat intr-o intersectie, acesta nu impune oprirea
conducatorilor de vehicule care se afla deja angajati in traversare;
2. Bratul sau bratele intinse orizontal – semnifica “Oprire” pentru toti participantii la trafic
care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul
sau bratele intinse. Dupa ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele,
pozitia sa insemnand, de asemenea, “Oprire” pentru participantii la trafic care vin din fata
ori din spate;
3. Balansarea, pe timp de noapte, in plan vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a
bastonului fluorescent-reflectorizant – semnfica “Oprire” pentru participantii la trafic spre
care este indreptat;
4. Balansarea pe verticala a bratului, avand palma orientata catre sol – semnifica reducerea
vitezei;
5. Rotirea vioaie a bratului – semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea
traversarii drumului de catre pietoni.
*** Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa
depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa il ocoleasca prin partea sa stanga sau
dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori sa se opreasca.***
***La efectuarea comenzilor prevazute mai sus, politistul poate folosi si fluierul.***
Participantii la trafic sunt obligati sa opreasca si la semnalele date de:
1. Politistii de frontiera;
2. Indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii;
3. Agentii de cale ferata, la trecerea la nivel;
4. Personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice;
5. Membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor
de invatamant;
6. Nevazatorilor, prin ridicarea bastonului alb, atunci cand acestia traverseaza strada.
Politistii de frontiera si personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice pot efectua si
urmatoarele semnale:

1. Balansarea bratului in plan vertical, cu palma mainii orientate catre sol sau cu un mijloc de
semnalizare, care semnifica reducerea vitezei;
2. Rotirea vioaie a bratului, care semnifica marirea vitezei de deplasare a vehivulelor, inclusiv
grabirea traversarii drumului de catre pietoni.

