
 1. Cum veţi semnaliza faptul că autovehiculul cu care circulaţi a rămas în pană pe partea carosabilă? 

 A  prin folosirea luminilor de poziţie; 

 B  prin instalarea triunghiurilor reflectorizante şi prin folosirea luminilor de avarie; 

 C  prin purtarea vestei reflectorizante. 

 2. Ce obligaţii vă revin în timpul conducerii autovehiculului cu privire la viteză? 

 A  să respectaţi viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulaţi, corespunzătoare categoriei 

din care face parte autovehiculul condus; 

 B  să vă conformaţi limitelor de viteză impuse prin mijloacele de semnalizare specifice; 

 C  să rulaţi pe cât posibil în treptele inferioare de viteză, pentru a nu polua mediul. 

 3. Care dintre faptele de mai jos constituie infracţiune şi se pedepseşte ca atare? 

 A  conducerea pe drumul public a unui autovehicul neînmatriculat; 

 B  conducerea pe drumul public a unui autovehicul fără certificat de înmatriculare; 

 C  conducerea pe drumul public a unui autovehicul cu număr de înmatriculare fals. 

 4. Precizaţi în care dintre situaţii este interzisă staţionarea voluntară a vehiculelor? 

 A  în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice; 

 B  în zona aglomerată a pieţelor; 

 C  în pante şi în rampe. 

 5. Care dintre următoarele fapte constituie infracţiuni? 

 A  nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale; 

 B  conducerea sub influenţa unor produse sau substanţe stupefiante sau a unor medicamente cu efecte 

similare; 

 C  depăşirea limitei legale de viteză cu peste 50 km/h. 

 6. Oprirea este interzisă: 

 A  în zona în care este instalat indicatorul „Staţionarea interzisă“; 

 B  în zona indicatorului „Depăşirea interzisă“; 

 C  în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice. 

 7. Oprirea este interzisă: 

 A  la mai puţin de 50 m de colţul intersecţiei; 

 B  în locul în care se împiedică vizibilitatea unui semnal luminos; 

 C  în curbe cu vizibilitatea sub 100 m. 



 8. Sustragerea de la recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, constituie: 

 A  infracţiune, şi atrage anularea permisului de conducere; 

 B  contravenţie, şi se pedepseşte cu închisoare; 

 C  contravenţie, şi atrage reţinerea permisului de conducere. 

 9. Este corectă manevra de devansare pe autostradă a unui autovehicul pe banda dreaptă a acestuia? 

 A  da; 

 B  nu; 

 C  da, dar numai dacă se folosesc semnalele de atenţionare sonore şi luminoase. 

 10. Cum procedaţi când circulaţi pe un drum public şi întâlniţi indicatorul „Prioritate faţă de circulaţia din 

sens invers“? 

 A  opriţi şi acordaţi prioritate de trecere vehiculelor care se apropie din sens opus; 

 B  vă continuaţi deplasarea, pentru că aveţi prioritate de trecere; 

 C  opriţi şi acordaţi prioritate numai vehiculelor cu gabarit depăşit, care se apropie din sens opus. 

 11. Ce obligaţii îi revin conducătorului auto când constată, noaptea, că lumina farurilor nu se mai aprinde? 

 A  să folosească luminile de poziţie până ajunge într-un loc de parcare unde poate remedia defecţiunea; 

 B  să asigure funcţionarea cel puţin a luminii de întâlnire din stânga a autovehiculului şi a unei lumini 

de poziţie din spate; 

 C  să circule cu atenţie până la primul service auto. 

 12. Ce interdicţie au conducătorii de autovehicule atunci când circulă pe drumuri acoperite de zăpadă, 

gheaţă sau polei? 

 A  de a circula pe sectoarele respective de drum fără autorizaţie de la administraţia drumurilor; 

 B  de a circula cu un autovehicul a cărui masă totală maximă este mai mare de 3,5 tone, fără a avea 

montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate; 

 C  de a efectua depăşiri. 

 



 13. Puteţi efectua depăşirea camionului? 

 A  nu, deoarece nu aveţi vizibilitate suficientă; 

 B  da, deoarece interzicerea depăşirii se referă numai la autovehiculele destinate transportului de 

marfă; 

 C  nu, deoarece indicatorul interzice depăşirea autovehiculelor. 

 

 14. Care dintre autovehicule este parcat regulamentar? 

 A  autoturismul şi autocamionul; 

 B  toate cele trei autovehicule; 

 C  autobuzul. 

 15. La ce vă puteţi aştepta dacă circulaţi în spatele unui camion cu remorcă, ce intenţionează să vireze la 

dreapta pe o stradă îngustă? 

 A  înainte de a vira, camionul se opreşte; 

 B  înainte de a vira, camionul se angajează iniţial spre stânga, din cauza gabaritului; 

 C  camionul se comportă ca orice autoturism. 

 

 16. Indicatorul vă avertizează că: 

 A  drumul se intersectează cu o trecere la nivel cu linii de tramvai; 

 B  urmează o staţie de tramvai prevăzută cu refugiu pentru pietoni; 

 C  urmează o trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere sau semibariere, cu semnalizare automată. 



 

 17. Indicatorul vă avertizează că urmează: 

 A  o urcare cu înclinare mare, pe o lungime de 2000 m; 

 B  o coborâre periculoasă, cu o diferenţă de nivel de 10 m până la 100 m pe orizontală; 

 C  limitare de viteză la 10 km/h. 

 

 18. Ce semnificaţie are un astfel de marcaj rutier? 

 A  marcaj pe o bandă de decelerare; 

 B  deviere temporară a circulaţiei; 

 C  marcaj pentru spaţii interzise. 

 19. Ce obligaţii are conducătorul de vehicul care intenţionează să intre pe prima stradă la dreapta, într-o 

intersecţie cu sens giratoriu? 

 A  ocoleşte sensul giratoriu, apoi schimbă direcţia de mers spre dreapta; 

 B  semnalizează intenţia de a executa manevra, se asigură, se angajează cât mai aproape de marginea 

din dreapta, apoi intră pe strada respectivă; 

 C  opreşte autovehiculul, se asigură şi execută schimbarea direcţiei de mers spre dreapta. 

 20. Cum procedaţi în cazul în care observaţi în timp util o persoană în vârstă care traversează 

neregulamentar drumul public, în faţa dvs.? 

 A  semnalizaţi cu claxonul şi cu luminile, pentru a împiedica persoana respectivă să traverseze; 

 B  reduceţi din timp viteza şi luaţi toate măsurile de evitare a lovirii persoanei care traversează; 



 C  legal nu aveţi nicio obligaţie, iar în caz de accident, pietonul imprudent va răspunde, inclusiv pentru 

eventualele avarii produse. 

 21. Pentru a conduce ecologic un autovehicul, se recomandă: 

 A  utilizarea climatizării numai în cazul traseelor scurte; 

 B  utilizarea climatizării numai pe timp de noapte; 

 C  utilizarea climatizării numai în situaţiile absolut necesare. 

 22. Ce obligaţii aveţi la întâlnirea indicatorului „Animale“? 

 A  să reduceţi viteza numai la semnalul celor care însoţesc animale; 

 B  circulaţi cu atenţie şi, dacă se impune, reduceţi viteza; 

 C  nu aveţi nicio obligaţie, deoarece indicatorul se adresează persoanelor care însoţesc animale. 

 23. Când este permisă trecerea la nivel cu o cale ferată fără bariere, prevăzută cu semnalizare luminoasă, 

dacă tocmai a trecut un tren? 

 A  după ce s-a stins lumina roşie intermitentă; 

 B  după ce a trecut ultimul vagon; 

 C  atunci când pleacă vehiculele aflate de cealaltă parte a căii ferate. 

 24. Când sunteţi obligat să opriţi autovehiculul? 

 A  la semnalele îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării; 

 B  la semnalele conducătorilor de vehicule care virează la dreapta; 

 C  la semnalele conducătorilor vehiculelor care circulă din sens invers. 

 25. În care dintre situaţii se poate folosi semnalizarea cu mijloace de avertizare sonoră într-o localitate în 

care claxonatul este interzis? 

 A  la trecerile pentru pietoni; 

 B  în intersecţiile nedirijate; 

 C  ori de câte ori este necesar, pentru evitarea unui pericol imediat. 

 26. Vă deplasaţi pe drum într-o coloană. Cum vă comportaţi? 

 A  depăşiţi coloana, pe cât posibil printr-o singură manevră; 

 B  păstraţi o distanţă corespunzătoare faţă de cel care circulă în faţă şi urmăriţi comportamentul 

celorlalţi participanţi la trafic; 

 C  circulaţi foarte aproape de vehiculul din faţă, pentru a nu rămâne în urmă. 



 


