
 1. În care dintre situaţii este permisă depăşirea? 

 A  în intersecţia semnalizată cu indicatoare de prioritate; 

 B  în intersecţia dirijată prin semnale luminoase; 

 C  în intersecţia dirijată prin semnale ale poliţistului. 

 2. Poliţistul rutier poate dispune imobilizarea unui vehicul atunci când: 

 A  vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnică periodică; 

 B  anvelopele au alte dimensiuni decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului; 

 C  conducătorul auto refuză să se legitimeze. 

 3. În care dintre situaţiile de mai jos este interzisă oprirea vehiculelor pe drumurile publice? 

 A  pe partea carosabilă a drumurilor naţionale; 

 B  la o distanţă mai mică de 25 m înainte şi după indicatorul staţiei pentru mijloacele de transport 

public de persoane; 

 C  la mai puţin de 50 m de cel mai apropiat colţ al intersecţiei. 

 4. Conducerea pe drumul public a autovehicului de către o persoană cu o alcoolemie în sânge de peste 0,8 

g/l atrage: 

 A  răspunderea contravenţională şi reţinerea permisului de conducere; 

 B  răspunderea penală şi anularea permisului de conducere; 

 C  răspunderea penală şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile. 

 5. Exercitarea dreptului de a conduce se suspendă pe o perioadă de 60 de zile pentru: 

 A  circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de 

depăşire; 

 B  depăşirea cu cel mult 30 km/h a vitezei maxime admise; 

 C  cumul de 10 puncte de penalizare. 

 6. Este interzisă depăşirea: 

 A  tuturor vehiculelor, la 100 m de trecerile la nivel cu calea ferată curentă; 

 B  vehiculelor cu tracţiune animală, motocicletelor fără ataş, mopedelor şi bicicletelor, dacă 

vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanţă mai mare de 20 m, iar lăţimea drumului este de cel 

puţin 7 m; 

 C  în intersecţiile cu circulaţie nedirijată. 



 7. Puteţi opri sau staţiona regulamentar, cu toate luminile stinse, pe un drum iluminat, dacă vehiculul pe 

care îl conduceţi este vizibil de la o distanţă de cel puţin: 

 A  50 m; 

 B  100 m; 

 C  150 m. 

 8. În care dintre situaţiile de mai jos se suspendă exercitarea dreptului de a conduce? 

 A  depăşirea vitezei maxime admise cu peste 20 km/h; 

 B  nerespectarea regulilor privind depăşirea; 

 C  nefolosirea luminilor de ceaţă după lăsarea serii. 

 9. Ce semnificaţie are marcajul longitudinal continuu de separare a sensurilor de circulaţie? 

 A  orientează conducătorii de vehicule în condiţii de vizibilitate redusă; 

 B  interzice încălcarea lui; 

 C  interzice depăşirea pe sectorul pe care este aplicat. 

 

 10. Cum procedaţi în intersecţia care urmează? 

 A  traversaţi fără să acordaţi prioritate; 

 B  traversaţi după ce acordaţi prioritate de dreapta; 

 C  traversaţi după ce acordaţi prioritate de stânga. 

 11. La cererea poliţistului rutier, împreună cu reprezentantul autorităţilor abilitate, conducătorul auto este 

obligat: 

 A  să prezinte documentele de călătorie; 

 B  să-l transporte la unitatea de poliţie; 

 C  să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate. 



 

 12. Ce obligaţii aveţi în situaţia prezentată în imagine? 

 A  să nu depăşiţi alte vehicule; 

 B  să reduceţi viteza; 

 C  să opriţi la 50 m de calea ferată. 

 

 13. Autoturismul alb din dreapta dvs. a oprit regulamentar? 

 A  da, deoarece semnul adiţional indică sfârşitul zonei unde oprirea este interzisă; 

 B  nu, deoarece se află în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă“; 

 C  nu, deoarece indicatorul „Oprirea interzisă“ nu permite oprirea la o distanţă mai mică de 100 m de 

acesta. 

 14. Consumul de carburant se măreşte dacă: 

 A  lichidul de răcire nu conţine antigel; 

 B  sistemul de direcţie este manual; 

 C  folosiţi orice aparat electric alimentat de generatorul autovehiculului. 

 15. La intersecţia nedirijată dintre un drum naţional şi unul judeţean, comunal sau local, prioritatea de 

trecere se acordă: 

 A  vehiculelor care circulă pe drumul judeţean, comunal sau local; 

 B  vehiculelor care vin din dreapta; 

 C  vehiculelor care circulă pe drumul naţional. 



 

 16. Vă puteţi apropia de vehiculul din faţă? 

 A  da; 

 B  nu, pentru că astfel blocaţi intersecţia; 

 C  legea nu prevede obligaţii în această situaţie. 

 17. Cum poate fi menţinută luminozitatea farurilor în condiţii meteorologice nefavorabile? 

 A  prin reglarea periodică a fasciculului luminos; 

 B  păstrând curate permanent farurile; 

 C  folosind numai lumina de drum. 

 18. Care sunt factorii care fac ca motorul Diesel al unui autoturism să emită fum excesiv? 

 A  lipsa combustibilului; 

 B  buşonul rezervorului închis la maximum; 

 C  defecţiuni la instalaţia de injecţie. 

 19. Cum asiguraţi un autoturism cu schimbător de viteză, pentru ca acesta să nu se deplaseze din pantă? 

 A  acţionaţi frâna de serviciu; 

 B  aduceţi maneta în „punctul mort“; 

 C  introduceţi maneta într-o treaptă inferioară şi acţionaţi frâna de ajutor sau staţionare. 

 20. Semnalul de culoare galbenă al semaforului: 

 A  permite intrarea în intersecţie, dacă urmează după lumina verde; 

 B  permite schimbarea direcţiei de mers către dreapta; 

 C  interzice intrarea în intersecţie, dacă vehiculul poate fi oprit în condiţii de siguranţă. 



 

 21. Semnificaţia indicatorului şi a panoului adiţional este: 

 A  oprirea şi staţionarea sunt interzise; 

 B  zonă de oprire permisă pentru cel mult 30 de minute; 

 C  zonă de staţionare permisă pentru cel mult 30 de minute. 

 22. Semnificaţia indicatoarelor „Oprire“ şi „Cedează trecerea“, instalate în intersecţiile semaforizate, 

trebuie respectată: 

 A  atunci când traficul este redus; 

 B  atunci când semafoarele nu funcţionează; 

 C  atunci când indicatoarele sunt instalate împreună cu semaforul pe acelaşi suport. 

 23. Ce obligaţii aveţi atunci când intraţi pe autostradă folosind banda de accelerare? 

 A  să cedaţi trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzii şi să nu stânjeniţi în 

niciun fel circulaţia acestora; 

 B  să semnalizaţi stânga, pentru a-i preveni pe ceilalţi conducători să vă acorde prioritate; 

 C  să opriţi şi să vă asiguraţi din faţă şi din spate. 

 24. Pentru a acorda primul ajutor în caz de fracturi, se fac următoarele manevre: 

 A  se împing fragmentele osoase care au perforat pielea; 

 B  se fixează focarul de fractură, pentru a preveni mişcarea fragmentelor osoase în timpul imobilizării 

membrului, în atele care să fie destul de lungi pentru a prinde articulaţia de deasupra şi cea de dedesubtul 

focarului de fractură; 

 C  se imobilizează fractura cu feşe sterile. 

 25. Semnalul poliţistului rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei, efectuat cu braţul, cu sau fără baston 

reflectorizant, scos pe partea laterală dreaptă a vehiculului, semnifică: 

 A  oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei; 

 B  reducerea vitezei de către cei care circulă în spatele autovehiculului poliţiei; 



 C  semnalul se adresează celor care circulă din sens opus. 

 

 26. Autoturismul roşu poate depăşi în situaţia dată? 

 A  da, deoarece a semnalizat intenţia şi din sens opus nu se apropie niciun vehicul; 

 B  da, deoarece se află la mai mult de 150 m de calea ferată; 

 C  nu, deoarece depăşeşte o coloană oprită la trecerea la nivel cu calea ferată. 

 


