
 1. Pentru a conduce ecologic un autovehiculul, este necesar: 

 A  să verificaţi o dată pe lună, la rece, presiunea din pneuri; 

 B  să schimbaţi între ele pneurile, la aproximativ 10 000 km; 

 C  să înlocuiţi pneurile la fiecare 1000 km. 

 2. Remorcarea unui autoturism rămas în pană se face cu: 

 A  o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m, dacă mecanismul de direcţie şi sistemul de 

frânare nu sunt defecte; 

 B  o bară rigidă, lungă de maximum 4 m; 

 C  o bară metalică, însoţită de un lanţ de siguranţă. 

 3. Viteza de deplasare trebuie redusă: 

 A  la întâlnirea indicatorului „Cedează trecerea“; 

 B  atunci când se circulă din direcţia opusă tramvaielor, troleibuzelor şi autobuzelor oprite în staţie, pe 

drumurile cu o singură bandă pe sens; 

 C  la întâlnirea indicatorului „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers“. 

 4. În situaţia în care poliţistul se află cu faţa la un autovehicul care se apropie, având braţul drept întins 

orizontal, conducătorul auto trebuie: 

 A  să oprească, deoarece semnalul i se adresează; 

 B  să continue deplasarea, deoarece semnalul nu i se adresează; 

 C  să schimbe direcţia de mers spre stânga. 

 

 5. În situaţia dată, sunteţi obligat: 

 A  să viraţi la dreapta până la indicator; 

 B  să viraţi la dreapta, deoarece urmează un sector de drum îngustat; 

 C  să ocoliţi scuarul pe care este instalat indicatorul. 



 6. Este permisă depăşirea când din sens opus se apropie un alt autovehicul? 

 A  da, dacă cel care se apropie din sens opus a redus viteza de deplasare pentru a facilita depăşirea; 

 B  nu, dacă cel care se apropie din sens opus este obligat să efectueze manevre de evitare a coliziunii; 

 C  da, dacă spaţiul lateral este suficient. 

 7. Cum se recunoaşte o fractură deschisă la membre? 

 A  zona fracturată este tumefiată; 

 B  pielea este străpunsă în zona fracturii; 

 C  accidentatul nu se poate mişca. 

 

 8. Care este semnificaţia indicatorului? 

 A  „Limitare de viteză“; 

 B  „Viteză minimă obligatorie“; 

 C  „Viteză maximă obligatorie“. 

 9. Ce obligaţii vă revin la trecerile pentru pietoni? 

 A  să circulaţi cu viteză redusă, pentru a putea ocoli pietonii angajaţi în traversare; 

 B  să reduceţi viteza, dacă sunt pietoni angajaţi în traversare, pentru evitarea unui posibil accident; 

 C  dacă sunt pietoni angajaţi în traversare pe sensul dvs. de mers, să le acordaţi prioritate. 

 10. De la ce distanţă trebuie să folosească un conducător de autovehicul mijloacele de avertizare sonoră, 

pentru a preveni pietonii şi pe ceilalţi conducători de vehicule? 

 A  legea nu prevede o anumită distanţă; 

 B  de la cel mult 30 m de aceştia; 

 C  de la cel puţin 25 m de aceştia. 



 

 11. Indicatorul interzice: 

 A  depăşirea; 

 B  deplasarea pe direcţia înainte după prima intersecţie; 

 C  schimbarea direcţiei de mers în prima intersecţie. 

 

 12. Este permisă folosirea luminilor de ceaţă noaptea, dacă cerul este senin? 

 A  Regulamentul nu precizează; 

 B  da; 

 C  nu. 

 13. Pe care dintre cele două benzi trebuie să se încadreze conducătorul de vehicul şi de la ce distanţă faţă de 

intersecţie, pentru a schimba direcţia de mers spre dreapta, într-o localitate? 

 A  pe banda de lângă axul drumului, de la cel puţin 100 m; 

 B  pe banda din dreapta, de la cel puţin 50 m; 

 C  pe oricare bandă, de la cel puţin 50 m. 



 

 14. În ce ordine vor trece prin intersecţie autoturismele la culoarea galbenă intermitentă a semaforului? 

 A  roşu, verde, albastru; 

 B  roşu, albastru, verde; 

 C  verde, albastru, roşu. 

 15. Este interzisă staţionarea în dreptul marcajului longitudinal continuu, aplicat între sensurile de 

circulaţie? 

 A  nu; 

 B  da, atunci când conducătorii celorlalte vehicule ar fi obligaţi astfel să treacă peste marcajul 

respectiv; 

 C  legal, nu este prevăzut. 

 16. În cazul persoanelor accidentate, care prezintă fracturi de coloană, este recomandabil să se foloseascã: 

 A  orice mijloc de transport, dacă se deplasează în direcţia unei unităţi sanitare; 

 B  mijloacele de transport cu platformă, respectiv furgonete, camioane, dacă ambulanţa nu se poate 

deplasa la locul accidentului; 

 C  autoturismele, întrucât asigură confort şi rapiditate în deplasare. 

 17. Când este indicat să verificaţi presiunea din anvelope? 

 A  întotdeauna la 300 km; 

 B  de regulă, înainte de a porni la drum; 

 C  numai pe timp de iarnă, când anvelopele sunt reci. 

 18. Care dintre vehiculele de mai jos nu beneficiază de prioritate de trecere: 

 A  vehiculele care schimba direcţia de mers spre drepata, faţă de cele care circulă din sens opus; 

 B  vehiculele care traversează o intersecţie pe direcţia înainte şi întâlnesc culoarea verde a semaforului; 

 C  vehiculele care coboară faţă de cele care urcă, dacă pe sensul de mers al celor care urcă întâlnesc un 

obstacol. 



 19. Cum procedaţi în cazul în care aveţi o defecţiune la sistemul de rulare pe autostradă? 

 A  părăsiţi carosabilul în timp ce rulează autovehiculul, opriţi pe banda de urgenţă şi îl semnalizaţi; 

 B  aprindeţi luminile de poziţie; 

 C  aprindeţi proiectoarele. 

 20. Există situaţii când conducătorul de autovehicul acordă prioritate de trecere bicicletei sau unui vehicul 

cu tracţiune animală? 

 A  nu, legislaţia rutieră nu prevede asemenea situaţii; 

 B  nu, conducătorii de autovehicule au întotdeauna prioritate; 

 C  da. 

 

 21. Ce indică semnalul poliţistului? 

 A  oprire; 

 B  măriţi viteza; 

 C  reduceţi viteza. 

 

 22. Indicatorul din imagine se referă la: 

 A  o rampă de îmbarcare pe un bac; 

 B  o ieşire spre un chei sau mal abrupt; 

 C  o zonă de trecere spre un pod mobil. 



 23. Sunteţi obligat să aveţi în autovehicul trusa medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi 

stingătorul de incendii omologat? 

 A  numai trusa medicală de prim ajutor; 

 B  numai trusa medicală de prim ajutor şi două triunghiuri reflectorizante; 

 C  toate dotările enumerate trebuie să se afle în autovehicul. 

 24. Este obligatorie dotarea autovehiculelor cu trusă medicală de prim ajutor? 

 A  da, numai la autovehiculele cu o greutate mai mare de 3,5 t; 

 B  nu, fiind doar o recomandare legală; 

 C  da, pentru toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice. 

 

 25. Indicatorul vă avertizează că: 

 A  drumul trece printr-o zonă unde cad frecvent pietre; 

 B  drumul duce către o prăpastie; 

 C  drumul circulă pe malul unui râu de munte. 

 26. Apropiindu-vă de o trecere la nivel cu calea ferată, observaţi că se coboară bariera. Cum procedaţi? 

 A  acceleraţi şi treceţi fără ezitare peste nivelul cu calea ferată; 

 B  opriţi în faţa barierei; 

 C  pentru a nu fi lovit de barieră, o ocoliţi cu atenţie prin stânga. 

 


