
 1. În care dintre situaţiile prezentate mai jos nu este permisă oprirea voluntară a vehiculelor? 

 A  la o distanţă mai mică de 50 m de trecerea la nivel cu calea ferată; 

 B  pe pistele obligatorii pentru pietoni; 

 C  pe platforma căii ferate sau de tramvai, dacă prin aceasta este stânjenită circulaţia vehiculelor pe 

şine. 

 2. Când se restituie permisul de conducere reţinut de către poliţie în vederea suspendării exercitării 

dreptului de a conduce? 

 A  la hotărârea agentului de circulaţie; 

 B  la expirarea termenului de suspendare, dacă a fost promovat testul de verificare a cunoştinţelor, în 

situaţiile prevăzute de lege; 

 C  atunci când procesul verbal de contravenţie a fost anulat printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 

 3. Conduita ecologică în conducerea unui autovehicul înseamnă: 

 A  să nu poluaţi fonic mediul înconjurător, folosind sistemul de sonorizare la putere maximă; 

 B  să întreţineţi în permanenţă autovehiculul curat, prin spălare şi degresare zilnică; 

 C  să fiţi calm şi să anticipaţi situaţiile astfel încât să evitaţi accelerarea şi frânarea bruscă. 

 

 4. Ce interdicţie aveţi în această situaţie? 

 A  să acordaţi prioritate vehiculelor care intră în intersecţie; 

 B  să opriţi autovehiculul; 

 C  să circulaţi cu o viteză mai mică de 30 km pe oră. 



 

 5. În ce ordine vor circula autovehiculele prin intersecţia prezentată, dacă semafoarele nu funcţionează? 

 A  tramvaiul 1, tramvaiul 2, autoturismul; 

 B  autoturismul, tramvaiul 1, tramvaiul 2; 

 C  tramvaiul 1, autoturismul, tramvaiul 2. 

 6. Ce trebuie să aveţi în vedere atunci când intenţionaţi să depăşiţi atât biciclişti, cât şi grupuri de pietoni 

care se deplasează pe carosabil? 

 A  puteţi depăşi numai după ce pietonii şi bicicliştii v-au făcut semn în acest sens; 

 B  respectaţi prevederile legale; 

 C  bicicliştii şi pietonii pot fi depăşiţi numai dacă distanţa laterală este de 3 m. 

 7. Semaforul de avertizare constituit dintr-un corp de iluminat de culoare galbenă intermitentă vă obligă: 

 A  să acordaţi prioritate de trecere; 

 B  să circulaţi cu viteză redusă; 

 C  să opriţi în orice situaţie. 

 

 8. În acest caz: 

 A  trebuie să permiteţi trecerea autocamionului; 

 B  aveţi voie să viraţi înaintea autocamionului; 

 C  trebuie să permiteţi numai trecerea autoturismului. 



 9. Puteţi folosi o viteză mai mare decât cea legală pentru depăşirea unui autovehicul? 

 A  da, dacă circulaţi pe autostradă; 

 B  da, dacă vă asiguraţi că din sens opus nu circulă niciun alt vehicul; 

 C  nu. 

 10. La un accidentat cu corpi străini în interiorul plăgilor, procedura corectă este: 

 A  extragerea corpilor străini din plăgi; 

 B  spălarea corpilor străini cu apă curată; 

 C  corpii străini nu se extrag din plăgi, întrucât se pot produce complicaţii. 

 11. Cum procedaţi când vă apropiaţi de o intersecţie unde, în afara semaforului care are în funcţiune 

semnalul de culoare verde, întâlniţi şi indicatorul „Cedează trecerea“? 

 A  respectaţi semnificaţia culorii semaforului; 

 B  respectaţi semnificaţia indicatorului rutier; 

 C  respectaţi semnificaţia semaforului şi acordaţi prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe 

drumul prioritar. 

 

 12. Cui trebuie să acordaţi prioritate dacă vă aflaţi în autoturismul albastru? 

 A  autobuzului, fiind vehicul de transport public de persoane; 

 B  autoturismului roşu, deoarece nu-şi schimbă direcţia de mers; 

 C  ambelor vehicule. 

 



 13. Care dintre autoturisme staţionează greşit? 

 A  autoturismul alb; 

 B  autoturismul roşu; 

 C  ambele autoturisme. 

 

 14. Care dintre cei doi conducatori nu circula corect? 

 A  conducatorul autoturismului, deoarece nu respecta semnificatia indicatorului; 

 B  motociclistul, deoarece circula aproape de axul drumului; 

 C  ambii circula corect. 

 

 15. În situaţia dată, sunteţi avertizat că: 

 A  vă apropiaţi de o trecere la nivel cu calea ferată prevăzută cu bariere; 

 B  vă apropiaţi de o trecere la nivel cu o cale ferată industrială; 

 C  vă apropiaţi de un chei sau de un mal abrupt. 

 16. Cum se acordă primul ajutor în cazul plăgilor tăiate? 

 A  acoperiţi rana şi opriţi sângerarea, apoi transportaţi rănitul la medic sau la spital; 

 B  opriţi sângerarea prin coaserea plăgii; 

 C  transportaţi rănitul la medic, fără să faceţi nimic altceva. 



 17. La întâlnirea unui vehicul cu un ansamblu de vehicule, pe un drum public îngust, unde trecerea din 

sensuri opuse este imposibilă sau periculoasă, va manevra cu spatele: 

 A  ansamblul de vehicule; 

 B  vehiculul; 

 C  la libera înţelegere. 

 

 18. Este permisă depăşirea în situaţia dată? 

 A  da, deoarece axul drumului este marcat cu linie continuă; 

 B  da, deoarece linia discontinuă vă este cea mai apropiată de direcţia de mers; 

 C  nu, deoarece autovehiculul din faţă nu vă permite depăşirea. 

 19. Care este rolul catalizatorului? 

 A  de a asigura depoluarea atmosferică, prin arderea completă a gazelor de evacuare 

 B  de a facilita arderea amestecului carburant in cilindrii motorului 

 C  de a filtra carburantul înainte de pulverizarea acestuia în cilindri 

 

 20. Este corect să depăşeşti motocicleta din faţa ta? 

 A  da; 

 B  nu, deoarece astfel vei depăşi axul drumului; 

 C  nu, deoarece nu respecţi semnificaţia indicatorului. 



 21. Când deasupra fiecărei benzi de circulaţie se află în funcţiune câte un semafor, conducătorul trebuie: 

 A  să respecte semnificaţia semnalului luminos al semaforului instalat deasupra benzii din stânga; 

 B  să respecte semnificaţia semnalului luminos al semaforului instalat pe trotuar; 

 C  să respecte semnificaţia semnalului luminos instalat deasupra benzii pe care se află. 

 22. Ce obligaţii aveţi la trecerea la nivel cu calea ferată curentă prevăzută cu bariere, dacă acestea sunt 

ridicate? 

 A  vă asiguraţi că nu sunteţi depăşit de alt autovehicul şi vă angajaţi în traversarea căii ferate; 

 B  ziua daţi semnale sonore, iar noaptea aprindeţi faza de drum intermitentă, apoi traversaţi; 

 C  reduceţi viteza, vă asiguraţi că din partea stângă sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul 

feroviar, apoi vă angajaţi în traversare. 

 23. Cum veţi proceda corect la întâlnirea indicatoarelor „Oprire“ şi „Trecere la nivel cu o cale ferată dublă 

fără bariere“? 

 A  opriţi şi vă asiguraţi, la 1 m de calea ferată; 

 B  reduceţi viteza şi traversaţi cu atenţie linia ferată; 

 C  opriţi în locul în care există vizibilitate maximă asupra căii ferate, fără a depăşi indicatoarele 

menţionate sau marcajul pentru oprire. 

 24. Cum procedaţi în situaţia în care observaţi în faţa dvs. o minge care se rostogoleşte? 

 A  continuaţi să circulaţi cu aceeaşi viteză, întrucât trecerea peste minge nu este periculoasă pentru 

autovehicul; 

 B  semnalizaţi sonor, reduceţi viteza şi circulaţi cu maximă atenţie, întrucât este foarte posibil să apară 

un copil după minge; 

 C  viraţi brusc în direcţia opusă de rostogolire a mingii. 

 

 25. Dacă aţi selectat banda de circulaţie conform imaginii prezentate, vă este permis: 

 A  să circulaţi înainte sau la dreapta; 



 B  să viraţi numai la dreapta; 

 C  să circulaţi numai înainte. 

 26. Cum vei circula la trecerea pe lângă un grup de elevi care se deplasează în aceeaşi direcţie, pe drumul 

naţional dintr-o localitate rurală? 

 A  depăşeşti grupul, semnalizând cu luminile de întâlnire; 

 B  preventiv, reduci viteza şi ocoleşti cu prudenţă grupul; 

 C  foloseşti avertizorul sonor, pentru a îndepărta elevii de pe partea carosabilă. 

 


