
 1. Pentru care dintre faptele de mai jos se aplică sancţiuni contravenţionale? 

 A  conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, având o îmbibaţie sub 0,8 g/l alcool 

pur în sânge; 

 B  punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat; 

 C  conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără permis de conducere. 

 

 2. Schimbarea direcţiei de mers la dreapta sau la stânga nu este permisă la întâlnirea: 

 A  indicatorului 1; 

 B  indicatorului 2; 

 C  ambelor indicatoare. 

 3. Cum trebuie să conduceţi, astfel încât să reduceţi poluarea? 

 A  porniţi motorul acţionând pedala de acceleraţie la un sfert din cursă şi aşteptaţi ca acesta să se 

încălzească, pentru a reduce ulterior consumul de carburant; 

 B  porniţi motorul fără să acţionaţi pedala de acceleraţie şi demaraţi imediat; 

 C  apăsaţi până la capăt pedala de acceleraţie, porniţi motorul şi demaraţi cu o viteză cât mai mare. 

 

 4. Parcarea este permisă: 

 A  numai în locurile special destinate, semnalizate prin indicatoare sau marcaje; 

 B  pe orice drum public, unde staţionarea nu este interzisă, cu condiţia să nu se stânjenească circulaţia 

celorlalte vehicule; 

 C  numai pe străzile cu o lăţime de cel puţin 6 m. 

 5. Unui autovehicul nu-i este permis să circule atunci când: 

 A  unul dintre faruri nu funcţionează; 

 B  parbrizul este fisurat; 



 C  noxele emanate depăşesc limita legală admisă. 

 6. Limita maximă de viteză cu care este permisă circulaţia autovehiculelor în afara localităţilor, atunci când 

vizibilitatea este redusă sub 100 m, în condiţii de ceaţă, este de: 

 A  70 km/h; 

 B  50 km/h; 

 C  90 km/h. 

 7. Ce trebuie să aveţi în vedere înaintea transportării unei victime la spital? 

 A  ca funcţia respiratorie şi funcţia circulatorie să fie asigurate; 

 B  ca punctul sanitar către care vă îndreptaţi să nu fie la o distanţă mai mare de 50 km; 

 C  ca autovehiculul cu care va fi transportată victima să asigure confortul necesar. 

 

 8. Precizaţi dacă presiunea din pneuri are efect asupra consumului de carburant: 

 A  da; 

 B  nu; 

 C  numai în cazul vehiculelor de mare tonaj. 

 9. Cum se semnalizează, noaptea, intenţia de a depăşi alt vehicul, într-o localitate, pe un drum neiluminat? 

 A  cu faza de drum a luminii farurilor; 

 B  cu luminile indicatoare de direcţie; 

 C  prin folosirea combinată a fazei scurte şi a semnalului sonor. 

 10. Cum trebuie aşezată într-un mijloc de transport o persoană rănită, care prezintă leziuni ale coloanei 

vertebrale? 

 A  în poziţie şezândă; 

 B  orizontal, cu faţa în sus; 

 C  persoana nu trebuie mişcată până la sosirea ambulanţei. 



 

 11. În situaţia dată, vă este interzis: 

 A  să continuaţi deplasarea; 

 B  să opriţi; 

 C  să ocoliţi un obstacol prin stânga. 

 

 12. Semnalul verde al semaforului permite deplasarea: 

 A  pe oricare direcţie, dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel; 

 B  numai pe direcţia înainte; 

 C  pe oricare direcţie, dacă vehiculul se află pe banda din mijloc. 

 

 13. Ieşiţi cu autovehiculul de pe un drum agricol şi intenţionaţi să viraţi la dreapta, intrând în şosea. Din 

stânga se apropie un alt vehicul. Cine dă prioritate? 

 A  nu este permisă intrarea pe şosea; 

 B  autovehiculul care circulă pe şosea, deoarece dvs. circulaţi din dreapta acestuia; 

 C  dvs. 

 

 14. Cum veţi proceda în intersecţie, dacă circulaţi pe drumul prioritar? 



 A  cedaţi trecerea vehiculelor care vin din dreapta; 

 B  cedaţi trecerea tututor vehiculelor; 

 C  nu cedaţi trecerea niciunui vehicul. 

 15. Aţi accidentat un pieton care traversa strada neregulamentar. Ce obligaţii legale vă revin? 

 A  anunţaţi imediat poliţia, nu modificaţi sau ştergeţi urmele accidentului şi rămâneţi pe loc; 

 B  vă prezentaţi de urgenţă la cea mai apropiată unitate de poliţie; 

 C  deoarece vinovăţia nu vă aparţine, puteţi continua drumul dacă accidentul nu este grav. 

 16. Ce obligaţii aveţi la întâlnirea indicatorului „Biciclişti“? 

 A  să reduceţi viteza la maximum 30 km/h; 

 B  să circulaţi cu atenţie şi, dacă este cazul, acordaţi prioritate de trecere bicicliştilor care circulă pe 

pista special destinată; 

 C  nu aveţi nicio obligaţie, bicicliştii vă vor acorda prioritate. 

 17. Care este limita maximă de viteză pe autostrăzi? 

 A  110 km/h; 

 B  100 km/h; 

 C  130 km/h. 

 18. Ce obligaţii aveţi dacă sunteţi oprit regulamentar de către un poliţist rutier? 

 A  să rămâneţi în vehicul, cu mâinile pe volan, respectând indicaţiile poliţistului; 

 B  să coborâţi din vehicul pentru a prezenta permisul de conducere; 

 C  să coborâţi din vehicul pentru a lua la cunoştinţă abaterea comisă. 

 

 19. Cum vă comportaţi dacă intenţionaţi să părăsiţi autostrada în acest loc? 

 A  frânaţi şi ieşiţi cu o viteză orientativă de 130 km/h; 

 B  semnalizaţi şi vă angajaţi pe banda de ieşire; 



 C  măriţi viteza, pentru a nu stânjeni vehiculele care circulă din spate. 

 20. Conducătorul de autoturism care se află în spatele unui autobuz şi întâlneşte indicatorul „Oprire” 

trebuie: 

 A  să continue deplasarea şi să traverseze o dată cu autobuzul, deoarece conducătorul acestuia a oprit şi 

s-a asigurat; 

 B  să oprească şi să se asigure înainte de a traversa intersecţia, chiar dacă acest lucru a fost făcut şi de 

către conducătorul autobuzului; 

 C  să continue deplasarea şi să traverseze intersecţia imediat în urma autobuzului, deoarece, în acest 

caz, nu se expune niciunui pericol. 

 21. Cum trebuie să procedaţi pentru a vă păstra starea de vigilenţă pe tot parcursul deplasării? 

 A  conduceţi cât mai încordat, cu faţa cât mai aproape de parbriz, pentru a vedea tot ce se întâmplă pe 

drumul public, în faţa dvs.; 

 B  vă concentraţi atenţia, dar adoptaţi o atitudine relaxată la volan, având control asupra efectuării 

tuturor manevrelor de care depinde siguranţa călătoriei; 

 C  vă găsiţi o preocupare mai plăcută, cum ar fi manevrarea aparaturii radio-video, întreţinerea unor 

discuţii cu pasagerii sau folosirea telefonului mobil. 

 

 22. Ce semnificaţie are indicatorul alăturat? 

 A  accident; 

 B  împroşcare cu criblură; 

 C  drum aglomerat. 

 23. Conducând pe drumul public, vă faceţi mai vizibil autoturismul dacă: 

 A  îl împodobiţi cu abţibilduri sau accesorii colorate, fixate pe parbriz şi pe lunetă; 

 B  vopsiţi în culoarea albă sau galbenă partea din faţă şi din spate a caroseriei; 



 C  asiguraţi curăţenia exteriorului caroseriei, a tăbliţelor cu numărul de înmatriculare, precum şi a 

sistemelor de iluminare-semnalizare. 

 

 24. Indicatorul semnifică: 

 A  Aeroport“; 

 B  „Drum aglomerat“; 

 C  „Vânt lateral“. 

 

 25. Cum procedaţi în situaţia dată? 

 A  frânaţi din timp, pentru a acorda prioritate de trecere pietonilor; 

 B  traversaţi strada accelerat; 

 C  traversaţi marcajul pentru pietoni înaintea acestora. 

 



 26. Ce semnifică indicatorul din imagine? 

 A  acces pe bază de tichet; 

 B  drum rezervat autovehiculelor cu ecuson; 

 C  punct de alimentare cu combustibil. 

 


