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Dispoziții generale
I.1 Noţiuni generale
Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către
autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor
internaţionale la care România este parte.
Prevederile legislaţiei rutiere se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi au‑
torităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în
domeniul protecţiei mediului. Astfel, toate normele de legislaţie rutieră se aplică tuturor
persoanelor fizice care utilizează la un moment dat drumul public, indiferent dacă au
calitatea de pietoni, pasageri sau conducători de vehicul.
Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumu‑
rile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale
acestora.
Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, po‑
trivit legii, s‑au stabilit restricţii, se face cu respectarea reglementărilor instituite pentru
acele zone.

I.2 Definiţii
Foarte importante pentru procesul de învăţare sunt definiţiile unor noţiuni cu care
elevul se va întâlni pe parcursul pregătirii teoretice, mai ales că, în unele cazuri, legiuito‑
rul a stabilit pentru anumiţi termeni alte semnificaţii decât cele cunoscute în mod uzual.
De exemplu, atunci când vom întâlni în curs, dar şi în testele de la examen, noţiunea de
autovehicul, va trebui să ştim că aceasta se referă pe lângă altele şi la mopede, dar nu
include tramvaiele, tractoarele folosite exclusiv pentru exploatările forestiere etc.

1. acordare a priorităţii – obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi con‑
tinua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe
ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau
viteza de deplasare ori să oprească;
2. acostament – fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea
platformei drumului;
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3. amenajări rutiere – totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace
tehnice, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul asi‑
gurării securităţii rutiere;
4. ansamblu de vehicule – vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule,
care circulă pe drum ca o unitate;
5. autostradă – drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, re‑
zervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii
riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr‑o zonă mediană sau, în mod
excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar,
având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de urgenţă, intersecţii denivelate şi
accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate. Obser‑
văm că autostrada este destinată exclusiv autovehiculelor. Astfel, din definiţia autostrăzii,
coroborată cu definiţia autovehiculului prezentată mai jos, observăm că pe autostradă nu
este permisă circulaţia căruţelor, tractoarelor folosite exclusiv în exploatări agricole, bicicle‑
telor şi a oricărui vehicul care nu se încadrează în definiţia autovehiculului. Alte interdicţii
pe autostradă le vom studia în secţiunea destinată acesteia;
6. autovehicul – orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obiş‑
nuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum,
a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se
deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu
sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;
7. bandă de circulaţie – subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materi‑
alizată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru
circulaţia într‑un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe
două roţi;
8. bandă de urgenţă – subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la ex‑
tremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv
staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu
regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă. Din
această definiţie înţelegem şi la ce foloseşte banda de urgenţă, dar şi faptul că, în niciun
caz, nu poate fi considerat răspuns corect acela că avem voie să circulăm pe aceasta in‑
diferent în ce mod (încet, cu viteză, cu spatele etc.);
9. bandă reversibilă – banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă
axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într‑un sens sau în altul, în funcţie de
intensitatea traficului;
10. bicicletă – vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat prin forța musculară, cu
ajutorul pedalelor sau manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pe‑
dalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai
mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să
pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă
complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum și bicicletele cu motor, așa
cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehi‑
culele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri;
14
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11. coloană oficială – unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public
şi sunt însoţite de unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţi‑
une semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie. Reţinem faptul
că, pentru ca o coloană de vehicule să fie considerată coloană oficială, trebuie să fie înso‑
ţită de cel puţin un autovehicul al poliţiei rutiere care are în funcţiune semnalele sonore şi
luminoase de culoare roşie. Astfel, în teste, la întâlnirea noţiunii de coloană oficială, vom
bifa răspunsurile care expun modul de comportare la culoarea roşie de pe autovehiculele
cu regim prioritar de circulaţie, care va fi detaliat mai jos;
12. conducător – persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul
sau animale de tracţiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie;
13. cortegiu – grup de persoane care se deplasează pe drumul public însoţind o
ceremonie;
14. declivitate – înclinarea unui drum pe o porţiune uniformă faţă de planul orizontal;
15. deţinător mandatat – persoana fizică sau juridică care foloseşte un vehicul
în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;
16. drum public – orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate,
special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumu‑
rile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile.
Această definiţie, coroborată cu faptul că legislaţia rutieră se aplică tuturor persoanelor
fizice care se află pe drumul public, răspunde şi la întrebarea pe care şi‑o pun mulţi elevi
înainte de a obţine permisul de conducere: „Am voie să conduc pe drumul...?” Răspunsul
corect este „Nu”, dacă respectivul loc întruneşte condiţiile enunţate în definiţia drumului
public;
17. grup organizat – două sau mai multe persoane care au un conducător şi se
deplasează sau staţionează pe drumurile publice în baza unei autorizaţii eliberate de ad‑
ministratorul drumului public cu avizul poliţiei rutiere;
18. unităţi de asistenţă medicală autorizate – unităţile sanitare cu personal
calificat şi cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candi‑
daţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule, de trac‑
toare agricole sau forestiere ori de tramvaie, autorizate de autoritatea de sănătate publică
judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz;
19. intersecţie – orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri la nivel,
inclusiv spaţiile formate de acestea;
20. înmatriculare/înregistrare – operaţiunea administrativă prin care se atestă
că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregis‑
trării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/înregis‑
trare atribuit;
21. moped – autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regula‑
mentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie
2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este prevăzut în Regulamen‑
tul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013.
22. înmatriculare/înregistrare permanentă – operaţiunea de înmatriculare/înre‑
gistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare şi număr de înmatri‑
culare/ înregistrare pentru o perioadă nedeterminată;

23. înmatriculare temporară – operaţiunea de înmatriculare prin care se acordă
certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare pentru o perioadă determinată;
24. localitate – cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi
ieşiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
25. pistă pentru biciclete – subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a
acostamentului sau pista separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată
corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice;
26. masă totală maximă autorizată – masa maximă a unui vehicul încărcat,
declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă. De reţinut fap‑
tul că termenul consacrat pentru masa unui vehicul este „masa totală maximă autorizată”
şi nu „masa totală”, „masa maximă”, „masa autorizată”, „masa reală” ori „greutate”,
noţiuni care sunt introduse voit în conţinutul unor întrebări pentru a induce în eroare
candidaţii;
27. mijloc tehnic certificat – dispozitivul care dovedeşte consumul de produse
ori substanţe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenţa în
aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie;
28. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic – dispozitivul care sta‑
bileşte concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei;
29. motocicletă – autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, echipat cu un motor
care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 şi/sau a cărui viteză maximă, prin
construcţie, depăşeşte 45 km/h;
30. parte carosabilă – porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei ve‑
hiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de
cealaltă printr‑o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel;
31. participant la trafic – persoană fizică ce utilizează, la un moment dat, dru‑
mul public;
32. prioritate de trecere – dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea
celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile
legale privind circulaţia pe drumurile publice. Observăm că, în conformitate cu această
definiţie, problema priorităţii se poate pune doar în cazul în care traiectoriile unor par‑
ticipanţi la trafic se intersectează, în caz contrar, nefiind cazul de acordare a priorităţii
(noţiune definită mai sus la pct. 1);
33. remorcă – vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un
tractor agricol sau forestier;
34. remorcă uşoară – remorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depă
şeşte 750 kg;
35. semiremorcă – remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată
în parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier;

36. reţinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatricu‑
lare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora – măsura teh‑

nico‑administrativă dispusă de poliţia rutieră constând în ridicarea documentului din
posesia unei persoane şi păstrarea lui la sediul poliţiei rutiere până la soluţionarea cauzei
care a determinat aplicarea acestei măsuri;
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39. retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregis‑
trare – măsura tehnico‑administrativă dispusă de poliţia rutieră constând în demontarea

plăcuţelor de pe vehicul şi păstrarea lor la sediul poliţiei rutiere până la încetarea cauze‑
lor care au dus la aplicarea acestei măsuri;
40. suspendarea înmatriculării – operaţiune administrativă care constă în interzi‑
cerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public;
41. tractor agricol sau forestier – orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi
sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de
tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona anumite
echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră şi a cărui
utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe
drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât
o funcţie secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate
efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate.
42. trecere la nivel – încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată
sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă;
43. triciclu cu motor – autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză
maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor cu cilindree
de peste 50 cm3, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere
nominală continuă ce depăşeşte 4 kW;
44. trotuar – spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în
mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circu‑
laţiei pietonilor;
45. urgenţă – situaţia de criză sau de pericol potenţial major care necesită deplasa‑
rea imediată pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinţe negative, pen‑
tru salvarea de vieţi omeneşti sau a integrităţii unor bunuri ori pentru limitarea afectării
mediului înconjurător;
46. vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de
autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pen‑
tru efectuarea de servicii sau lucrări. Prin voinţa legiuitorului, persoanele care conduc un
scaun rulant de construcţie specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii
sau împingerii cu mâna, precum şi cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role
sunt asimilate pietonilor, deşi dispozitivele cu ajutorul cărora se deplasează sau pe care le
împing sau trag cu mâna întrunesc elementele unui vehicul;
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37. retragerea permisului de conducere – măsura tehnico‑administrativă dis‑
pusă de poliţia rutieră în baza unui certificat medico‑legal prin care titularul a fost declarat
inapt medical, constând în reţinerea documentului şi interzicerea dreptului de a conduce
autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Trebuie să nu confundăm în
rezolvarea testelor reţinerea sau retragerea permisului de conducere, care sunt măsuri
tehnico‑administrative, cu suspendarea dreptului de a conduce, care este sancţiune con‑
travenţională complementară. Toate acestea vor fi detaliate la capitolul sancţiuni;
38. retragerea certificatului de înmatriculare – măsura tehnico‑administra‑
tivă dispusă de poliţia rutieră constând în reţinerea documentului şi interzicerea dreptului
de a pune în mişcare pe drumurile publice vehiculul respectiv;

47. vehicul nou – vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat;
48. vehicul lent – vehicul cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h

inclusiv, cu excepţia vehiculelor cu două sau trei roţi, a cvadriciclurilor, a tractoarelor
agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau fo‑
restiere, precum şi a maşinilor autopropulsate;
49. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite – vehiculul care,
datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime ad‑
mise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale;
50. vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional – ve‑
hiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat;
51. zona drumului public – cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele
constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranţă. Limitele zonelor dru‑
murilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;
52. zona pietonală – perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate
circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circula‑
ţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
53. zona rezidenţială – perimetrul dintr‑o localitate unde se aplică reguli spe‑
ciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile
legale.
54. trotineta electrică – vehiculul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pen‑
tru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau care este
echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se aﬂă
la o înălțime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o
înălțime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă
prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h, și care este echipat
cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut în Regulamentul
(UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013.
55.	șeful serviciului poliţiei rutiere – ofiţerul de poliţie rutieră care îndepli‑
neşte atribuţiile funcţiei de şef al serviciului poliţiei rutiere din structura unui inspectorat
judeţean de poliţie, al Brigăzii Rutiere din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Muni‑
cipiului Bucureşti sau al Brigăzii Autostrăzi, respectiv al Serviciului Independent Rutier
pentru Misiuni Speciale, ambele din subordinea nemijlocită a Inspectoratului General al
Poliţiei Române.
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II.1 Noţiuni generale
Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de circula‑
ţie şi cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de sem‑
nalizare, semnalele şi indicaţiile poliţistului rutier care dirijează circulaţia, semnalele
speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară şi semnalele con‑
ducătorilor de vehicule.
Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră,
ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale personalului echi‑
pelor mobile din cadrul Autorităţii Vamale Române, precum şi ale organelor fiscale din
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aflate în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei
pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor
patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învă‑
ţământ, precum şi ale nevăzătorilor.
Se interzic:
a) a mplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot
fi confundate cu indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutieră
ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vi‑
zibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească participanţii la trafic sau să le
distragă atenţia, punând în pericol siguranţa circulaţiei;
b) l ipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce ser‑
vesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.

II.2 Mijloacele de semnalizare rutieră
Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile
şi dispoziţiile poliţistului rutier, precum şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de
semnalizare rutieră, în următoarea ordine de prioritate:
a)	semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier;
b)	semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor cu
regim prioritar de circulaţie;
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CAPITOLUL II

c)
d)
e)
f)
g)

semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;
semnalele luminoase sau sonore;
indicatoarele;
marcajele;
regulile de circulaţie.

Foarte important este să reţinem că enumerarea de mai sus nu este opţională, ci aceasta
este ordinea în care trebuie respectate diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutieră.
De asemenea, reţinem faptul că semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier sunt
obligatorii pentru participanţii la trafic, oricare ar fi semnalizarea pe acea porţiune de drum
public în acel moment. Spre exemplu, chiar dacă semaforul este roşu, trebuie să ne conti‑
nuăm deplasarea în cazul în care poliţistul rutier ne face semn în acest fel. Sau, chiar dacă
poliţistul rutier a efectuat semnal de oprire pentru toată lumea, ne continuăm deplasarea
doar dacă poliţistul rutier ne face semn în acest sens.
Mai jos prezentăm detaliat mijloacele de semnalizare rutieră, semnificaţia acestora şi
obligaţiile participanţilor la trafic la întâlnirea lor.

II.2.1 S
 emnalele poliţiştilor şi ale altor persoane
care dirijează circulaţia
II.2.1.1 S
 emnalele poliţistului care dirijează circulaţia
au următoarele semnificaţii:

1) braţul ridicat vertical semnifică „atenţie,
oprire” pentru toţi participanţii la trafic care se
apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule
care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă.
Dacă semnalul este dat într‑o intersecţie, acesta nu
impune oprirea conducătorilor de vehicule care se
află deja angajaţi în traversare.

Atenție
Nu confundaţi în teste braţul ridicat vertical cu braţele întinse orizontal.
Bra‑ţul ridicat vertical impune oprirea pentru toţi participanţii la trafic care se
apropie de poliţist, indiferent de direcţia din care vin sau se duc. Direcţia din
care vin participanţii la trafic nu intersectează braţul ridicat vertical. Intersectarea
braţului poliţistului de către direcţia din care vin participanţii la trafic are loc doar
în cazul braţului întins orizontal.
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Atenție
Semnalul de oprire efectuat cu braţul sau braţele întinse orizontal se adresează
participanţilor la trafic care circulă din direcţia sau direcţiile care intersectează bra‑
ţele poliţistului. Astfel, nu luăm în calcul direcţia spre care se îndreaptă participantul
care poate intersecta braţul sau braţele poliţistului. Mai simplu spus, având în vedere
că în România circulaţia se desfăşoară pe partea dreaptă, dacă poliţistul are braţul
drept întins orizontal trebuie să oprească cei care vin din spatele său, dacă are braţul
stâng întins orizontal trebuie să oprească cei care vin din faţa lui, iar dacă are întinse
ambele braţe orizontal trebuie să opreasca cei care vin din faţa şi din spatele acestuia.
Referitor la faptul că poliţistul poate coborî braţul sau braţele după ce a efec‑
tuat semnalele prezentate mai sus, trebuie avut în vedere că, dacă întâlnim poli‑
ţistul în intersecţie cu braţele întinse pe lângă corp aceasta înseamnă oprire pentru
cei care vin din faţă sau din spate. Ne putem continua deplasarea doar când poli‑
ţistul ne indică acest lucru.

3) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie
ori a bastonului fluorescent‑reflectorizant semnifică „oprire” pentru participanţii la trafic
spre care este îndreptat.
4) balansarea pe verticală a braţului, având palma orientată către sol, semnifică redu‑
cerea vitezei. Nu trebuie să confundăm acest semnal cu semnalul constând în balansarea,
pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului
fluorescent‑reflectorizant care semnifică oprire.
5) rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau
grăbirea traversării drumului de către pietoni.
6) poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să
avanseze, să depăşească, să treacă prin faţă ori prin spatele său, să îl ocolească prin par‑
tea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească.
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2) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică „oprire” pentru toţi participanţii la
trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate
de braţul sau braţele întinse. După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborî braţul sau
braţele, poziţia sa însemnând, de asemenea, „oprire” pentru participanţii la trafic care vin
din faţă ori din spate.

Semnalele poliţistului de pe motocicleta de poliţie
Oprire
Când un poliţist, care circulă pe motoci‑
cletă, ridică braţul vertical, toţi participanţii
la trafic sunt obligaţi să oprească.

Reduceţi viteza
Atunci când un poliţist, care circulă pe
motocicletă, balansează braţul pe verticală,
participanţii la trafic sunt obligaţi să reducă
viteza.

Oprire
În situaţia în care un poliţist, care circulă
pe motocicletă, are braţul întins orizontal,
participanţii la trafic care circulă în spatele
acestuia sunt obligaţi să oprească.

II.2.1.2 Semnalele altor persoane care dirijează circulaţia
Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:
a) poliţiştii de frontieră;
b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale;
c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice.
Persoanele prevăzute mai sus pot efectua şi următoarele semnale:
1) balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un
mijloc de semnalizare, care semnifică reducerea vitezei;
2) rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor,
inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni;

e)	membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea
unităţilor de învăţământ;
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f)	nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.

II.2.2 Semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore
ale autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie
II.2.2.1 Semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore
Aceste semnale sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe au‑
tovehicule şi au următoarele semnificaţii:
a)	lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai
aproape de marginea drumului. Bineînţeles că prin aceasta se înţelege inclusiv
faptul că trebuie să acordăm prioritate autovehiculelor cu regim prioritar de circu‑
laţie cu lumină roşie (vezi definiţia priorităţii de trecere şi acordării priorităţii);
b) lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere;
c) lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie.
Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
a) pentru lumina roşie – autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor.
Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în
lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul
de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară
care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi so‑
nore, iar pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea
vehiculelor respective.
b)	pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poli‑
ţiei de frontieră, Autorităţii Vamale Române, Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Minis‑
terului Apărării Naţionale care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale
Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Admi‑
nistraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi
autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se
deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de
marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehicule‑
lor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare
luminoasă de culoare albastră şi sonore, iar pietonilor le sunt interzise traversarea şi
circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.
Observăm că autovehiculele poliţiei pot folosi atât lumina albastră, cât şi cea roşie.
Comportamentul nostru la întâlnirea maşinii poliţiei având semnalele luminoase de cu‑
loare roşie şi albastră şi sonore în funcţiune va fi cel prevăzut mai sus la litera a).
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Nevăzătorii pot traversa pe oriunde nefiind obligaţi să folosească trecerile pentru
pietoni deoarece este posibil să nu cunoască despre existenţa acestora în anumite
locuri. Din acest motiv, avem obligaţia să oprim la semnalul efectuat de aceştia.

Trebuie remarcată şi diferenţa de comportament la întâlnirea vehiculelor cu regim
prioritar de circulaţie în funcţie de culoarea luminilor speciale. La culoarea roşie, condu‑
cătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia,
cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, iar
la culoarea albastră conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât
mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare.

Atenție
În situaţiile în care se pune problema de acordare a priorităţii (vezi definiţia
de acordare a priorităţii), conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde priori‑
tate şi autovehiculelor cu lumină roşie şi celor cu lumină albastră.

c)	pentru lumina galbenă – autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit de‑

păşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri
sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor
lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, cură‑
ţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor
rămase în pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole
şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite. La întâlnirea acestora participan‑
ţii la trafic sunt obligaţi să circule cu atenţie.

Autovehiculele cu regim prioritar de circulaţie trebuie să fie echipate şi cu mijloace
speciale sonore de avertizare.
Pe autovehiculele aparţinând poliţiei şi pe cele cu lumină galbenă pot fi instalate şi
dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic.
Pe autovehiculele Autorităţii Vamale Române, precum şi ale Agenţiei Naţionale de Admi‑
nistrare Fiscală, inscripţionate vizibil cu denumirea şi sigla instituţiei din care fac parte, pot
fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea
în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice, potrivit legii.

II.2.2.2 Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de
circulaţie prioritară şi obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic
Semnalele mijloacelor speciale de avertizare luminoasă şi sonoră se folosesc de către
conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară numai dacă intervenţia
sau misiunea impune urgenţă.
Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fără a fi însoţite de cele
sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul
respectiv nu are regim de circulaţie prioritară. Deci, în situaţia în care întâlnim în trafic un
autovehicul al poliţiei, salvării, pompierilor, etc. având în funcţiune semnalele speciale
luminoase fără cele sonore, nu avem nicio obligaţie specială.
Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separat de cele
luminoase.
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II.2.3 Semnalele luminoase
II.2.3.1 Prezentare generală a semnalelor luminoase
Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau
intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

a) cu un corp de

iluminat, cu lumină
intermitentă de aver‑
tizare;

b) cu două corpuri
de iluminat, pentru pie‑
toni şi conducători de
biciclete sau trotinete
electrice;
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Conducătorii autovehiculelor care au dreptul de a folosi semnale speciale luminoase
şi sonore pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor
care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţiuni de
intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Astfel, reţinem faptul că şi condu‑
cătorii autovehiculelor poliţiei, salvării, pompierilor etc. sunt obligaţi să respecte regulile
ce reglementează trecerea la nivel cu calea ferată chiar şi în situaţia când au în funcţiune
semnalele speciale de avertizare luminoasă şi sonoră.
Când pe drumul public circulaţia este dirijată de un poliţist rutier, conducătorii au‑
tovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie trebuie să respecte semnalele, indicaţiile şi
dispoziţiile acestuia.
Când două autovehicule cu regim de circulaţie prioritară, care se deplasează în mi‑
siune având semnalele luminoase şi sonore în funcţiune, se apropie de o intersecţie,
venind din direcţii diferite, vehiculul care circulă din partea dreaptă are prioritate (regula
enunţată cu titlu de exemplu în cadrul secţiunii „Cuvânt‑înainte”).
Poliţistul rutier aflat într‑un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase
cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic.
Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul
de voce.
Poliţistul rutier aflat într‑un autovehicul al poliţiei poate exe‑
cuta semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos
pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică
oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele au‑
tovehiculului poliţiei. Acelaşi semnal efectuat pe partea stângă a
autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor
care circulă pe banda din partea stângă în acelaşi sens de mers ori
în sens opus celui al autovehiculului poliţiei.
Conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloană oficială o pot depăşi dacă li
se semnalizează această manevră de către poliţistul rutier. Se interzice altor participanţi la
trafic intercalarea sau ataşarea la o astfel de coloană oficială.

c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;

d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă, pe portal ori
suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: roşu, galben, verde;
b) la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: roşu, verde;
c)	la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontală la partea superioară şi
unul la partea inferioară, toate cu lumină albă.
Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se
instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de
cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a inter‑
secţiei. Referitor la regula de mai sus, este posibil să întâlniţi în teste o întrebare de genul
„este obligatoriu să respectaţi semnificaţia unui semafor instalat deasupra intersecţiei?”.
Răspunsul corect, deşi puţin forţat, este „da, dacă acesta este precedat de un semafor
instalat înaintea intersecţiei”.
Semnificaţia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă
pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adre‑
sează. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate
prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi,
caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel sem‑
nalizate. Reţinem regula conform căreia semafoarele instalate deasupra unei sau unor benzi
se adresează doar celor care circulă pe acea sau acele benzi.

26

