
 1. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor dacă: 

 A  echipamentul de frânare este defect; 

 B  emisia de gaze atinge limita legală admisă; 

 C  au montate dispozitive de iluminare şi de semnalizare, altele decât cele omologate de autoritatea 

competentă. 

 2. În care dintre situaţii se suspendă exercitarea dreptului de a conduce autovehicule? 

 A  în cazul depăşirii în mod repetat, cu mai mult de 20 km/h, a vitezei maxime legale; 

 B  în cazul neopririi la semnalul agentului de cale ferată; 

 C  în cazul neprezentării în termen de 24 de ore la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a 

produs un accident cu avarierea vehiculului. 

 3. Aveţi obligaţia de a opri imediat autovehiculul la semnalele adresate de: 

 A  poliţiştii comunitari; 

 B  personalul autorizat din cadrul serviciului examinări; 

 C  personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice. 

 4. Căile respiratorii pot fi deblocate: 

 A  numai în unităţi medicale, folosindu-se instrumente speciale; 

 B  la locul accidentului, prin intervenţii specifice; 

 C  indiferent unde, dacă victima suportă această intervenţie. 

 

 5. Care dintre autovehicule staţionează greşit? 

 A  autocamionul; 

 B  autoutilitara; 

 C  ambele autovehicule. 

 6. Ce obligaţii ai într-o intersecţie? 



 A  să acorzi prioritate de trecere atunci când pietonii angajaţi regulamentar în traversare se află pe 

sensul tău de mers 

 B  să circuli cât mai aproape de bordura din partea dreaptă a trotuarului 

 C  să circuli cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara acestora, dacă 

drumul are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar în apropierea părţii carosabile 

intenţionează să traverseze 

 7. Cum procedaţi când urmează să traversaţi o trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere? 

 A  opriţi, fără a depăşi indicatorul în cruce, vă angajaţi şi traversaţi numai după ce v-aţi asigurat că nu 

există niciun pericol; 

 B  reduceţi viteza, vă asiguraţi în stânga şi în dreapta, după care traversaţi cu atenţie; 

 C  opriţi sau, dacă nu e cazul, doar reduceţi viteza, vă asiguraţi, traversaţi calea ferată, după care vă 

continuaţi drumul. 

 

 8. Când ninge abundent veţi folosi: 

 A  luminile de poziţie; 

 B  claxonul; 

 C  luminile de întâlnire ale farurilor. 

 9. Cu ce viteză maximă pot circula în afara localităţilor autovehiculele din categoriile A şi B? 

 A  130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau naţionale europene şi 90 km/h pe 

celelalte categorii de drumuri; 

 B  110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau naţionale europene şi 80 km/h pe celelalte 

categorii de drumuri; 

 C  130 km/h pe autostrăzi şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri. 

 10. Într-o intersecţie unde circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu, conducătorilor auto le este interzis: 

 A  să reducă viteza, întrucât se creează pericolul de blocare; 



 B  să oprească autovehiculele, în afara situaţiilor impuse de trafic; 

 C  să întoarcă, prin ocolirea sensului giratoriu. 

 11. Conducătorul unui autovehicul poate executa o depăşire la întâlnirea indicatorului „Limitare de viteză“? 

 A  da, dacă în timpul manevrei viteza sa nu este mai mare decât cea înscrisă pe indicator; 

 B  nu, până la întâlnirea indicatorului care semnalizează terminarea zonei de limitare a vitezei; 

 C  da, dacă depăşirea se execută în afara unei localităţi. 

 12. Criteriul de alegere a benzinei pentru motoarele cu aprindere prin scânteie îl constituie: 

 A  culoarea şi consistenţa; 

 B  cifra octanică (CO); 

 C  cifra catanică (CC). 

 13. Care este rolul uleiului pentru motor? 

 A  asigură demontarea mai uşoară a pieselor motorului; 

 B  reduce uzura motorului, prin crearea unui film rezistent de lubrifiant între suprafeţele pieselor aflate 

în mişcare; 

 C  protejează motorul faţă de pătrunderea amestecului carburant în baia de ulei. 

 14. Pe autostradă se interzice: 

 A  circulaţia autovehiculelor în coloană; 

 B  învăţarea conducerii unui vehicul, încercarea prototipurilor de şasiuri şi de vehicule cu motor; 

 C  executarea de lucrări pe partea carosabilă pe timp de noapte. 

 15. Braţele întinse orizontal, ale poliţistului care dirijează circulaţia, semnifică: 

 A  oprire pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau 

direcţiile intersectate de braţele întinse ale acestuia; 

 B  oprire pentru toţi participanţii la trafic care circulă numai din spatele acestuia; 

 C  oprire pentru toţi participanţii la trafic care circulă numai din faţa acestuia. 

 16. Sunteţi obligat să opriţi autovehiculul pe care îl conduceţi: 

 A  la semnalul poliţistului care dirijează circulaţia; 

 B  la semnalul poliţistului, dar numai dacă acesta corespunde semnalului de culoare roşie al 

semaforului; 

 C  la semnalul pietonilor care traversează strada pe la colţul intersecţiei fără marcaje. 



 17. Ce obligaţii are conducătorul unui autovehicul, dacă pe drumul pe care circulă observă evenimente de 

natură a pune în pericol siguranţa circulaţiei? 

 A  să semnalizeze participanţii la trafic care circulă din sens opus, schimbând alternativ lumina de 

drum cu lumina de întâlnire; 

 B  să emită semnale acustice ori de câte ori se întâlneşte cu un alt vehicul circulând din sens opus; 

 C  să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie în legătură cu obstacolele sau situaţiile care pun în 

pericol siguranţa circulaţiei. 

 18. Este permisă staţionarea în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor 

publice? 

 A  legal, nu este prevăzut; 

 B  da, dar numai a autovehiculelor având o masă totală maximă autorizată de până la 1,5 t; 

 C  nu, deoarece staţionarea în astfel de locuri este interzisă. 

 

 19. Ce semnifică indicatorul? 

 A  drum aglomerat; 

 B  interval obligatoriu între autovehicule; 

 C  distanţă obligatorie de oprire. 

 20. Semnalul agenţilor căilor ferate, executat cu un fanion roşu, aflaţi la trecerea la nivel cu o cale ferată 

industrială din oraşe, vă obligă: 

 A  să reduceţi viteza, să vă asiguraţi, iar dacă trenul este la mai mult de 50 m de pasaj, să treceţi cu 

atenţie; 

 B  să opriţi; 

 C  nu aveţi nicio obligaţie, deoarece agentul dirijează manevrele garniturii de tren. 



 

 21. În această situaţie, pe lângă luminile de întâlnire trebuie să folosiţi: 

 A  luminile de ceaţă; 

 B  luminile de drum; 

 C  semnalizatoarele în funcţiune. 

 22. Cum veţi proceda corect dacă, la apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată curentă fără bariere, 

luminile roşii şi semnalele sonore sunt în funcţiune? 

 A  reduceţi viteza şi opriţi, dacă trenul se apropie; 

 B  grăbiţi trecerea, dacă observaţi că trenul nu se apropie; 

 C  reduceţi viteza şi opriţi, în locul în care există vizibilitate maximă asupra căii ferate, fără a trece de 

indicatoarele sau marcajul de oprire. 

 23. Cum este bine să procedaţi atunci când, circulând în spatele unui biciclist, constataţi că acesta doreşte 

să schimbe direcţia de mers? 

 A  semnalizaţi sonor intenţia de a-l depăşi; 

 B  îi asiguraţi condiţii pentru realizarea manevrei; 

 C  nu aveţi nicio obligaţie, întrucât acesta este un vehicul foarte lent. 

 

 24. Indicatorul din imagine vă avertizează că: 

 A  următoarea intersecţie este dirijată prin semnale luminoase; 

 B  urmează o staţie de transport public de persoane; 



 C  în următoarea intersecţie nu funcţionează semnalizarea luminoasă. 

 25. Termostatul aparţine instalaţiei de: 

 A  răcire; 

 B  ungere; 

 C  alimentare. 

 26. Când aveţi voie să fiţi agresiv în timpul conducerii pe drumurile publice? 

 A  atunci când cel din faţă rulează cu viteză redusă, fără motiv întemeiat; 

 B  în nicio situaţie, indiferent de ceea ce se întâmplă cu ceilalţi participanţi la trafic; 

 C  atunci când cel din faţă v-a făcut semne obscene. 

 


