
 1. Viteza se va reduce obligatoriu: 

 A  la trecerile pentru pietoni; 

 B  la semnalul poliţistului de frontieră; 

 C  la întâlnirea indicatorului „Cedează trecerea”. 

 2. În care dintre următoarele situaţii nu este permisă depăşirea? 

 A  când autobuzul se află oprit în staţie; 

 B  în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este sub 50 m; 

 C  într-o intersecţie nedirijată. 

 3. Cum este recomandat să procedaţi pentru a depăşi, în condiţii de siguranţă, un tramvai oprit într-o staţie 

cu refugiu? 

 A  să avertizaţi sonor persoanele aflate în zona staţiei; 

 B  să semnalizaţi din timp intenţia de depăşire a tramvaiului; 

 C  să reduceţi viteza de deplasare. 

 4. Utilizarea pe autostradă a limitatorului de viteză pentru autovehiculele dotate cu acest sistem are ca efect: 

 A  creşterea consumului de combustibil; 

 B  reducerea consumului de combustibil; 

 C  acest sistem nu are efecte asupra consumului de combustibil. 

 5. Cum procedează conducătorul de autovehicul care intenţionează să circule pe direcţia înainte printr-o 

intersecţie nedirijată? 

 A  reduce viteza şi acordă prioritate tuturor vehiculelor; 

 B  reduce viteza şi acordă prioritate vehiculelor care vin din dreapta sa; 

 C  reduce viteza şi acordă prioritate vehiculelor care circulă din sens opus şi urmează să schimbe 

direcţia de mers spre stânga. 

 



 6. Pe ploaie veţi aprinde luminile de ceaţă din spate? 

 A  dacă există în dotare; 

 B  da; 

 C  nu. 

 

 7. Cum procedaţi corect dacă circulaţi înainte şi semaforul indică lumină galbenă intermitentă? 

 A  opriţi, deoarece la următoarea comutare va apărea lumina roşie; 

 B  reduceţi viteza, iar dacă se impune, acordaţi prioritate; 

 C  opriţi întotdeauna. 

 8. Este permisă remorcarea unui autovehicul pe autostradă? 

 A  nu, legea interzice în mod expres acest lucru; 

 B  da, dacă ansamblul astfel format poate depăşi viteza de 50 km/h; 

 C  da, dacă autovehiculul remorcat este un autoturism. 

 9. Circulaţia pe banda rezervată transportului public de persoane, semnalizată ca atare, este permisă: 

 A  vehiculelor care efectuează transport public de persoane şi autovehiculelor cu regim de circulaţie 

prioritar, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă; 

 B  numai vehiculelor care efectuează transport public de persoane; 

 C  tuturor vehiculelor, dacă nu incomodează circulaţia vehiculelor prioritare. 

 10. Ce obligaţii aveţi la semnalul membrilor patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din 

apropierea unităţilor de învăţământ? 

 A  să reduceţi viteza şi să circulaţi cu atenţie; 

 B  să treceţi pe banda de lângă axul drumului; 

 C  să opriţi. 



 

 11. În ce ordine vor trece autovehiculele prin intersecţie? 

 A  motocicleta, tramvaiul 1, tramvaiul 2, autocamionul; 

 B  motocicleta, autocamionul, tramvaiul 2, tramvaiul 1; 

 C  tramvaiul 1, tramvaiul 2, motocicleta, autocamionul. 

 12. Care sunt organele mobile ale mecanismului motor? 

 A  blocul motor, cilindrii, chiulasa şi carterul; 

 B  pistonul, segmenţii, bolţul, biela, arborele cotit şi volantul; 

 C  roţile directoare şi cele tractoare. 

 13. Vă apropiaţi de un drum forestier, ce intră în şosea din partea dreaptă şi de pe care iese un alt 

autovehicul. Cine trebuie să aştepte? 

 A  dvs., pentru că acordaţi prioritate de dreapta; 

 B  autovehiculul care iese de pe drumul forestier; 

 C  autovehiculul care circulă cu viteză mai mare. 

 14. Cum procedaţi în situaţia în care, după resuscitarea cardio-respiratorie, accidentatul îşi recapătă pulsul? 

 A  încetaţi compresiile exterioare ale pieptului; 

 B  continuaţi compresiile exterioare ale pieptului; 

 C  aplicaţi un bandaj toracic. 

 



 15. Cum procedaţi la întâlnirea panoului şi a indicatorului? 

 A  opriţi, vă asiguraţi şi acordaţi prioritate tuturor vehiculelor; 

 B  acordaţi prioritate vehiculelor care circulă din stânga; 

 C  acordaţi prioritate numai vehiculelor de transport public de persoane. 

 

 16. Ce autovehicule pot pătrunde în intersecţie? 

 A  troleibuzul şi motocicleta; 

 B  motocicleta şi autocamionul; 

 C  troleibuzul. 

 17. Când gura unui rănit rămâne încleştată, respiraţia artificială se poate face: 

 A  prin gura închisă a victimei; 

 B  prin nările victimei; 

 C  în acest caz nu se mai face respiraţie artificială. 

 

 18. Ce semnifică indicatorul? 

 A  presemnalizează+ traseul de urmat în vederea efectuării virajului la dreapta; 

 B  semnalizează o succesiune de curbe, dintre care prima la dreapta; 

 C  o curbă deosebit de periculoasă, spre dreapta. 



 

 19. Care dintre autovehiculele din imagine au prioritate de trecere? 

 A  autobuzul şi motocicleta; 

 B  motocicleta şi autocamionul; 

 C  autobuzul şi autoturismul. 

 20. Conducătorul auto prevăzător are în vedere: 

 A  să fie odihnit, iar autovehiculul să corespundă din punct de vedere tehnic pentru circulaţia pe 

drumurile publice; 

 B  să aibă asigurată presiunea normală la roata de rezervă; 

 C  să observe înaintea altora locurile în care este amplasat aparatul RADAR. 

 21. Ce obligaţii vă revin la semnalul agentului de cale ferată de la trecerile la nivel, executat cu un 

dispozitiv cu lumină roşie ori cu bastonul fluorescent-reflectorizant? 

 A  să reduceţi viteza doar până traversaţi calea ferată; 

 B  să opriţi autovehiculul; 

 C  să reduceţi viteza şi să opriţi numai dacă circulă un vehicul feroviar. 

 22. Stopul respirator, în cazul persoanelor accidentate, poate fi determinat de: 

 A  multiple fracturi ale membrelor; 

 B  pierderea intensă de sânge; 

 C  astuparea căilor respiratorii. 

 



 23. Ce obligaţii aveţi în situaţia prezentată? 

 A  să limitaţi viteza de circulaţie în funcţie de categoria autovehiculului pe care îl conduceţi; 

 B  să limitaţi viteza de circulaţie în funcţie de categoria drumului pe care vă deplasaţi; 

 C  indicatorul se adresează doar camioanelor de mare tonaj. 

 

 24. Se poate efectua depăşirea în situaţia dată? 

 A  da, legea nu interzice; 

 B  da, deoarece din sens opus nu se apropie niciun vehicul; 

 C  nu, deoarece vă aflaţi în curbă. 

 25. Ce semnificaţie are lumina de culoare roşie a semaforului, atât pentru conducătorii de vehicule, cât şi 

pentru pietoni? 

 A  îi obligă atât pe conducători, cât şi pe pietoni să se oprească; 

 B  îi obligă pe conducători să oprească, iar pe pietoni să traverseze cu prudenţă; 

 C  permite vehiculelor să vireze la dreapta, cu respectarea priorităţii. 

 26. Cum trebuie să procedaţi atunci când intenţionaţi să finalizaţi o depăşire? 

 A  semnalizaţi revenirea şi efectuaţi manevra în condiţii de siguranţă; 

 B  după reîncadrare, semnalizaţi cu luminile de avarie; 

 C  claxonaţi şi vă angajaţi pe partea dreaptă, direct în faţa vehiculului depăşit. 

 


