
 1. Oprirea este interzisă: 

 A  la mai puţin de 25 m de colţul unei intersecţii; 

 B  în zona de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă“; 

 C  în curbe şi pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă sub 50 m. 

 2. În care dintre situaţiile de mai jos se anulează permisul de conducere? 

 A  pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice; 

 B  pentru infracţiunile care s-au soldat cu moartea sau vătămarea gravă a unei persoane, săvârşite ca 

urmare a nerespectării regulilor de circulaţie; 

 C  pentru nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale. 

 

 3. Luminile de poziţie se folosesc, pe timp de zi, atunci când autovehiculul este oprit: 

 A  pentru urcarea sau coborârea pasagerilor; 

 B  din cauza unor avarii; 

 C  pentru că vizibilitatea este redusă. 

 4. La intersecţia nedirijată dintre un drum comunal şi unul local, prioritatea de trecere se acordă: 

 A  vehiculelor care circulă pe drumul comunal; 

 B  vehiculelor care circulă pe drumul local; 

 C  vehiculelor care vin din dreapta. 

 5. La trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate corespunzător, când drumul are cel mult o bandă 

pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar, în imediata apropiere a părţii carosabile, intenţionează să se angajeze 

în traversare, trebuie: 

 A  să circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara acestora; 

 B  să reduceţi brusc viteza şi să acordaţi prioritate de trecere pietonilor care au acest drept; 

 C  nu aveţi nicio obligaţie legală şi nici vreo răspundere în cazul unui eventual accident. 

 6. Ce semnifică semnalul poliţistului aflat într-o intersecţie, cu braţul drept întins orizontal? 

 A  oprire pentru vehiculele şi pietonii care vin din faţa acestuia; 

 B  oprire pentru vehiculele şi pietonii care vin din spatele acestuia; 

 C  oprire pentru vehiculele şi pietonii care vin din faţa şi din spatele acestuia. 



 7. În ce situaţie este sancţionat conducătorul unui vehicul cu amendă contravenţională şi suspendarea 

dreptului de a conduce autovehicule? 

 A  la depăşirea cu 20 km/h a vitezei maxime admise; 

 B  la depăşirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise; 

 C  la depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise. 

 

 8. În ce ordine vor trece prin intersecţie autovehiculele? 

 A  autoturismul, motocicleta, autobuzul; 

 B  motocicleta, autobuzul, autoturismul; 

 C  motocicleta, autoturismul, autobuzul. 

 9. Întoarcerea unui autovehicul este interzisă: 

 A  la o distanţă mai mică de 100 m de staţiile de autobuz, troleibuz sau tramvai; 

 B  pe drumurile pe care o bandă de circulaţie este ocupată de linia de tramvai; 

 C  la mai puţin de 50 m de trecerea la nivel cu o cale ferată curentă. 

 10. O hemoragie produsă la unul dintre membrele unei persoane rănite se va opri prin: 

 A  dezinfectarea rănii, pansarea şi aplicarea atelelor; 

 B  ridicarea membrului accidentat în poziţie verticală; 

 C  acţiunea compresivă asupra vasului lezat sau aplicarea garoului. 

 



 11. Conduceţi autoturismul albastru. V-aţi angajat corect în depăşirea motocicletei? 

 A  da, deoarece din sens opus nu circulă niciun vehicul; 

 B  da, deoarece motocicleta nu trece peste axul drumului; 

 C  nu, deoarece motocicleta depăşeşte autocamionul. 

 12. Întoarcerea unui autovehicul pe un drum presupune, înainte de efectuarea manevrei: 

 A  semnalizarea şi asigurarea din faţă, din spate şi din lateral; 

 B  oprirea şi semnalizarea intenţiei de a întoarce; 

 C  asigurarea şi încadrarea pe banda de lângă axul drumului. 

 13. Ce reprezintă simbolurile EURO I, EURO II, EURO III şi EURO IV? 

 A  caracteristicile tehnice de provenienţă a unor vehicule din Uniunea Europeană; 

 B  standardele de poluare din Uniunea Europeană; 

 C  încadrarea autovehiculelor în diferite norme de consum. 

 14. Ce rând trebuie să ocupaţi şi de la ce distanţă, pentru a putea executa virajul la stânga într-o intersecţie 

nedirijată? 

 A  rândul de lângă axa drumului, de la o distanţă de cel puţin 50 m; 

 B  rândul din mijloc, de la o distanţă de cel puţin 100 m; 

 C  rândul de lângă bordură, de la o distanţă de cel puţin 50 m. 

 15. Scoaterea, pe partea laterală din dreapta, a bastonului reflectorizant de către poliţistul care însoţeşte o 

coloană oficială de autovehicule obligă conducătorii care circulă în spatele acesteia: 

 A  să reducă imediat viteza şi să circule cât mai aproape de marginea drumului; 

 B  să oprească cât mai aproape de marginea drumului, iar acolo unde este posibil, să scoată vehiculul 

în afara părţii carosabile; 

 C  să reducă viteza şi să iasă în afara drumului imediat ce este posibil, prin viraj la dreapta. 

 



 16. Viteza maximă autorizată pe autostrăzi pentru autovehiculele din categoriile A şi B este de: 

 A  90 km/h; 

 B  110 km/h; 

 C  130 km/h. 

 17. În care dintre următoarele situaţii vă este interzis să măriţi viteza de deplasare? 

 A  când urmează să fiţi depăşit; 

 B  la sesizarea aparaturii de detectare a sistemelor radar; 

 C  pe timp de noapte. 

 

 18. În ce ordine vor circula autoturismele prin intersecţiile prezentate? 

 A  albastru, roşu, galben; 

 B  roşu, albastru, galben; 

 C  galben, roşu, albastru. 

 19. Într-o intersecţie întâlniţi semnalul de culoare verde al semaforului, precum şi indicatorul „Oprire“. 

Cum veţi proceda? 

 A  respectaţi semnificaţia indicatorului rutier; 

 B  respectaţi semnificaţia culorii semaforului; 

 C  circulaţi cu atenţie şi acordaţi prioritate de trecere vehiculelor de pe drumul transversal. 

 



 20. Indicatorul din imagine vă avertizează că: 

 A  aveţi prioritate de trecere faţă de circulaţia din sens invers; 

 B  trebuie să acordaţi prioritate de trecere autovehiculelor care circulă din sens invers; 

 C  intraţi pe un sector de drum pe care circulaţia se desfăşoară în ambele sensuri. 

 21. Dacă, după întreruperea contactului electric, motorul continuă să funcţioneze, fenomenul se numeşte: 

 A  detonaţie; 

 B  calare; 

 C  autoaprindere. 

 22. Ce semnifică cuvântul TUBELESS inscripţionat pe anvelopă? 

 A  secţiunea pneului are formă tubulară; 

 B  anvelopa poate funcţiona fără cameră de aer; 

 C  anvelopa este destinată folosirii pe vreme nefavorabilă. 

 23. Ce se înţelege prin distanţa de 100 m pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers în afara 

localităţii? 

 A  distanţa faţă de vehiculul care circulă din spate; 

 B  distanţa parcursă din momentul semnalizării intenţiei de a efectua manevra şi locul unde se produce 

schimbarea direcţiei de mers; 

 C  distanţa faţă de locul terminării manevrei de depăşire. 

 24. În cazul implicării într-un accident, puteţi părăsi locul acestuia fără încuviinţarea poliţiei, dacă a rezultat 

vătămarea integrităţii corporale a unei persoane? 

 A  da, dacă accidentul nu s-a produs din vina dvs.; 

 B  da, în cazul în care autoturismul dvs. nu a fost avariat; 

 C  nu. 

 25. Cum constataţi, în timpul mersului, fără a vă pune în pericol, dacă pe şosea este polei? 

 A  frânaţi puternic; 

 B  circulaţi cu viteză redusă şi frânaţi cu atenţie, ca să verificaţi cum reacţionează autovehiculul dvs.; 

 C  circulaţi pe axul central al drumului. 

 

 26. Resuscitarea cardio-respiratorie trebuie efectuată: 



 A  oricărui accidentat; 

 B  accidentaţilor aflaţi în stare de inconştienţă, care nu respiră şi nu au puls; 

 C  numai accidentaţilor care au suferit fracturi uşoare. 

 


