
 1. Care dintre indicatoarele alăturate creează obligaţii pentru conducătorii de vehicule? 

 A  indicatorul nr. 1; 

 B  indicatorul nr. 2; 

 C  ambele indicatoare. 

 2. Balansarea, în plan vertical, a braţului drept al unui biciclist semnifică: 

 A  intenţia de a schimba direcţia de mers la dreapta; 

 B  intenţia de a opri; 

 C  intenţia de a se angaja în depăşire. 

 3. Pe străzile cu sens unic este interzis: 

 A  să întoarceţi autovehiculul; 

 B  să viraţi la stânga sau la dreapta; 

 C  să manevraţi înapoi autovehiculul. 

 4. Dacă efortul depus pentru acţionarea volanului este mai mare decât în mod obişnuit, trebuie să verificăm, 

în primul rând: 

 A  starea de prindere a volanului pe axul său; 

 B  presiunea în pneurile punţii din spate; 

 C  presiunea în pneurile punţii din faţă. 

 5. Pentru care dintre faptele de mai jos se aplică puncte de penalizare? 

 A  pentru conducerea autovehiculului de către o altă persoană decât proprietarul; 

 B  pentru conducerea autovehiculului fără una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare; 

 C  noxele motorului ating limita legală admisă. 

 

 6. Cum este corect să procedaţi dacă semafoarele funcţionează cu lumina galbenă intermitentă? 

 A  reduceţi viteza şi traversaţi intersecţia; 



 B  reduceţi viteza şi cedaţi trecerea; 

 C  opriţi şi cedaţi trecerea. 

 7. Cum trebuie să procedeze conducătorul unui autovehicul dacă în timpul deplasării apar probleme tehnice 

care fac imposibilă continuarea călătoriei? 

 A  dacă nu poate înlătura defecţiunile, să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de depanare; 

 B  să scoată autovehiculul în afara părţii carosabile; 

 C  să asigure autovehiculul contra efracţiei şi să plece după ajutor. 

 

 8. Cărui autoturism trebuie să-i acordaţi prioritate? 

 A  niciunui autoturism; 

 B  autoturismului roşu; 

 C  autoturismului verde. 

 9. Cum trebuie să se încadreze conducătorul de autovehicul, dacă intenţionează să schimbe direcţia de mers 

spre stânga într-o intersecţie prin care circulă şi tramvaie, iar spaţiul dintre şina din dreapta şi bordura 

trotuarului permite deplasarea vehiculelor doar pe un singur rând? 

 A  pe linia tramvaiului; 

 B  pe singurul rând rămas la dispoziţie, lăsând liber traseul tramvaiului; 

 C  în această situaţie nu se poate schimba direcţia de mers spre stânga. 

 10. Cum se imobilizează fractura labei piciorului? 

 A  se suspendă piciorul într-o chingă rigidă; 

 B  cu atele sau cu un bandaj gros, de la degete până la genunchi; 

 C  cu o faşă de la gleznă până la şold. 



 

 11. Indicatorul semnifică: 

 A  reducerea unei benzi de circulaţie; 

 B  organizarea traficului pe benzi de circulaţie; 

 C  circulaţia autovehiculelor de mare tonaj interzisă. 

 12. Cum veţi proceda corect dacă, aflându-vă în interiorul unei intersecţii cu circulaţie în sens giratoriu, 

observaţi că pe un drum lateral circulă o coloană cu regim de circulaţie prioritară? 

 A  vă continuaţi drumul, deoarece aveţi prioritate de trecere în sensul giratoriu; 

 B  opriţi şi acordaţi prioritate coloanei cu regim prioritar; 

 C  viraţi la dreapta şi părăsiţi intersecţia. 

 13. Cum procedează conducătorul auto când iese cu autovehiculul dintr-o curte sau dintr-un garaj pe un 

drum public? 

 A  acordă prioritate pietonilor şi vehiculelor aflate în mers; 

 B  solicită să fie pilotat de o altă persoană; 

 C  foloseşte avertizorul sonor ziua şi pe cel luminos, noaptea. 

 

 14. Ce semnificaţie are marcajul rutier alăturat? 

 A  marcaj pentru benzi cu circulaţie reversibilă; 

 B  marcaj pentru drumuri publice aglomerate; 

 C  marcaj cu elemente rezonatoare. 



 

 15. Ce semnifică această poziţie a poliţistului rutier? 

 A  nu aveţi nicio obligaţie; 

 B  oprire; 

 C  drum blocat. 

 

 16. Care este regula de trecere la întâlnirea acestui indicator? 

 A  regula priorităţii de stânga; 

 B  regula primului ajuns în intersecţie; 

 C  regula priorităţii de dreapta. 

 17. Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele trebuie să fie dotate cu: 

 A  stingător de incendiu; 

 B  trusă medicală de prim ajutor; 

 C  două triunghiuri reflectorizante. 

 18. Intenţionaţi să vă puneţi în mişcare dintr-o parcare de pe marginea şoselei. În spatele dvs. parchează un 

autoturism. Ce pericol prezintă această situaţie? 

 A  niciun pericol; 

 B  vehiculele care circulă din sens opus vă pot observa cu întârziere; 

 C  din cauza vizibilităţii reduse din spate, vehiculele care vin din urmă pot observa cu întârziere 

semnalizarea vehiculului dvs. 



 19. Care este rolul termostatului? 

 A  permite pornirea uşoară a motorului la temperaturi scăzute; 

 B  închide şi deschide circuitul lichidului de răcire la anumite temperaturi; 

 C  asigură răcirea lichidului de frânare. 

 20. Care este rolul bateriei de acumulatori? 

 A  alimentează consumatorii cu energie electrică; 

 B  asigură funcţionarea instalaţiei de aprindere; 

 C  asigură funcţionarea instalaţiei de răcire. 

 

 21. Vă este permis să executaţi depăşirea în situaţia prezentată? 

 A  nu, deoarece efectuaţi manevra pe un pod; 

 B  da, întrucât axul drumului nu este marcat cu o linie continuă; 

 C  nu, deoarece podul nu are parapeţi din beton. 

 22. Cum veţi proceda într-o curbă lipsită de vizibilitate, dacă în faţa dvs. circulă o bicicletă? 

 A  reduceţi viteza şi vă deplasaţi în spatele bicicletei, până când drumul vă oferă condiţii bune de 

vizibilitate pentru depăşire; 

 B  claxonaţi pentru a atrage atenţia biciclistului că îl depăşiţi; 

 C  vă continuaţi deplasarea, deoarece în această situaţie bicicletele pot fi depăşite. 

 23. Care sunt vehiculele care au prioritate în sensul giratoriu? 

 A  toate vehiculele care au pătruns în sensul giratoriu, faţă de cele care urmează să pătrundă; 

 B  toate autovehiculele care vin din faţă; 

 C  toate vehiculele care vin din dreapta. 

 24. Ce obligaţii vă revin atunci când conducătorul unui autobuz aflat într-o staţie prevăzută cu alveolă 

intenţionează să se pună în mişcare? 



 A  să circulaţi cu prudenţă, dar nu aveţi nicio obligaţie; 

 B  să măriţi viteza, pentru a degaja traficul; 

 C  să reduceţi viteza şi, la nevoie, să opriţi pentru a-i permite reintrarea în trafic. 

 

 25. În această situaţie executaţi corect depăşirea autoturismului alb? 

 A  da, deoarece aţi semnalizat intenţia de a depăşi; 

 B  nu, deoarece linia continuă vă interzice manevra; 

 C  da, deoarece din sens invers nu circulă niciun vehicul. 

 

 26. Indicatorul din imagine semnifică: 

 A  „Copii“; 

 B  „Alte pericole“; 

 C  „Ambuteiaj“. 


