
Intrebare #1. 
Indicatorul precizeaza: 

 A. pe banda din stanga, vehiculele vor circula cu cel mult viteza 
indicata; 

 

 B. pe banda din dreapta, se poate circula fara restrictie de viteza; 

 

C. pe banda din stanga, pot circula cei care se deplaseaza cel putin 
cu viteza mentionata. 

  3 comentarii 

Intrebare #2. 
In ce situatii se interzice circulatia autoturismelor pe drumurile publice? 

 A. cand nu au montate faruri de ceata; 
 

 

B. cand motorul emite noxe peste limita legala; 
 

 C. cand nu sunt echipate cu carlig pentru remorcare. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #3. 
Cum trebuie sa procedati in situatia data, daca semnalele luminoase si sonore nu functioneaza? 

 

A. opriti fara a depasi calea ferata, va asigurati si va continuati 
deplasarea, daca nu se apropie trenul; 

 

 B. reduceti viteza si va continuati deplasarea, dupa ce va asigurati 
ca nu se apropie trenul; 

 C. opriti numai daca se apropie trenul. 

  5 comentarii 

Intrebare #4. 
In sensul conducerii ecologice a unui autovehicul, se recomanda: 

 

A. sa evitati transportul obiectelor inutile in portbagaj sau in habitaclu; 
 

 

B. sa nu aveti montat in permanenta pe autovehicul portbagajul suplimentar; 
 

 C. sa utilizati spoilere si faruri suplimentare. 
 

  12 comentarii 
 

Intrebare #5. 
Ce se intelege prin conduita preventiva? 

 A. un concept valabil pentru conducatorii auto incepatori; 
 

 

B. comportamentul rutier care asigura prevenirea accidentelor, prin anticiparea si evitarea 
actiunilor incorecte ale partenerilor de drum, precum si adaptarea vitezei de deplasare la 
conditiile meteo-rutiere specifice; 

 

 C. calitatea unor conducatori auto de a circula prudent, cu viteza redusa, pentru a nu crea 
neplaceri in trafic celorlalti utilizatori ai drumului public.  

  0 comentarii 
 

Intrebare #6. 
Cum procedeaza conducatorul autovehiculului cand, aflandu-se intr-o comuna, in imediata apropiere a 
unei treceri pentru pietoni semnalizate ca atare, intentioneaza sa depaseasca un vehicul aflat in miscare? 
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 A. executa depasirea cu viteza redusa; 
 

 

B. nu executa depasirea; 
 

 C. executa depasirea cu viteza sporita. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #7. 
La circulatia pe autostrazi, conducatorului auto ii este interzis: 

 

A. sa stationeze pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate; 
 

 B. sa opreasca pentru a remedia o defectiune; 
 

 C. sa depaseasca alte autovehicule. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #8. 
Care dintre faptele de mai jos se considera infractiune si se pedepseste ca atare? 

 A. sustragerea de la obligatia de a supune autovehiculul inspectiei tehnice periodice; 
 

 B. parasirea locului accidentului care a avut ca urmare avarii; 
 

 

C. repararea autovehicului ce prezinta urme de accident, fara autorizatia politiei. 
 

  7 comentarii 
 

Intrebare #9. 
În care dintre situaţii este interzisă întoarcerea vehiculului? 

 

A. în locul în care este instalat indicatorul cu semnificaţia "Întoarcerea interzisă"; 
 

 

B. în locurile în care oprirea este interzisă, cu excepţia intersecţiilor; 
 

 C. în zona de acţiune a indicatorului "Staţionarea interzisă". 
 

  17 comentarii 
 

Intrebare #10. 
Cum se imobilizeaza fractura labei piciorului? 

 A. se suspenda piciorul intr-o chinga rigida; 
 

 

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

 C. cu o fasa de la glezna pana la sold. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #11. 
Ce se întâmplă atunci când, pe roţile unei osii, eficienţa frânării este mult diferită? 

 A. se reduce viteza de deplasare; 
 

 B. vehiculul îşi menţine ţinuta de drum, în ciuda acestui fapt; 
 

 

C. vehiculul poate derapa lateral. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #12. 
Cand circulati pe un drum national european va este interzisa: 

 A. folosirea mijloacelor de averizare sonora; 
 

 B. remorcarea altui autovehicul; 
 



 

C. stationarea voluntara pe partea carosabila. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #13. 
Oprirea este interzisa: 

 A. in zona in care este instalat indicatorul Stationarea interzisa 
 

 

B. in zona indicatorului Depasirea interzisa 
 

 C. in dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #14. 
Daca, din motive obiective, va deplasati cu viteza redusa, trebuie: 

 

A. sa circulati numai pe banda de langa acostament sau bordura 
 

 B. sa circulati numai pe banda de langa axul drumului, semnalizand cu luminile de avarie 
 

 C. sa emiteti semnale luminoase si sonore, pentru a preveni orice posibil eveniment 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #15. 
Cine are prioritate pe sectorul de drum ingustat? 

 A. autoturismul, deoarece circuli in dreapta autobuzului 

 

 

B. autobuzul, deoarece nu-si schimba pozitia de mers 

 C. autoturismul, deoarece are o viteza de deplasare mai mare 

  0 comentarii 

Intrebare #16. 
Permisul de conducere categoria B este valabil si pentru conducerea unui autovehicul destinat 
transportului de persoane, avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducptorului? 

 A. da, daca posesorul permisului are o vechime in conducere de cel putin 1 an; 
 

 

B. nu; 
 

 C. da, daca conducatorul poseda si categoria BE a permisului de conducere. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #17. 
In cazul in care, intr-o intersectie, langa semaforul in stare de functionare este instalat indicatorul Oprire , 
suntebi obligat sa respectati: 

 A. semnificatia indicatorului; 
 

 B. regula prioritatii de dreapta; 
 

 

C. semnificatia luminii semaforului. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #18. 
Autoturismul poate patrunde in intersectia prezentata? 

 A. da; 
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 B. numai in caz de urgenta; 

 

C. nu, in intersectie poate patrunde numai bicicleta. 

  0 comentarii 

Intrebare #19. 
Care este viteza maxima prevazuta de lege pentru circulatia in zonele rezidentiale? 

 A. 5 km/h; 
 

 B. 10 km/h; 
 

 

C. 20 km/h. 
 

  2 comentarii 
 

Intrebare #20. 
Ce va este interzis in situatia data? 

 A. indicatorul se adreseaza conducatorilor mijloacelor de transport 
public de persoane; 

 

 B. sa circulati cu o viteza mai mica de 60 km/h; 

 

C. sa circulati cu o viteza mai mare de 60 km/h. 

  13 comentarii 

Intrebare #21. 
In aceasta situatie, pe langa luminile de intalnire trebuie sa folositi: 

 

A. luminile de ceata; 

 

 B. luminile de drum; 

 C. semnalizatoarele in functiune. 

  0 comentarii 

Intrebare #22. 
Cum puteţi folosi în condiţii optime capacitatea de frânare a motorului, atunci când coborâţi o pantă lungă 
şi înclinată? 

 A. schimbaţi într-o treaptă superioară; 
 

 

B. schimbaţi la timp într-o treaptă inferioară; 
 

 C. după schimbarea vitezei, aduceţi imediat maneta în "punctul mort". 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #23. 
Ce obligatii ii revin conducatorului de autovehicul care a accidentat un pieton ce a traversat strada printr-
un loc nepermis? 

 A. sa se prezinte de urgenta la cea mai apropiata unitate de politie; 
 

 B. intrucat nu este vinovat de accident, poate parasi locul faptei; 
 

 

C. sa anunte politia si, in lipsa altor mijloace de transport, sa-l transporte el insusi la cea mai 
apropiata unitate sanitara, apoi sa se intoarca la locul accidentului.  

  0 comentarii 
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Intrebare #24. 
Cand sunteti obligat sa pastrati o distanta corespunzatoare fata de cel care ruleaza in fata 
dumneavoastra? 

 A. numai atunci cand nu aveti experienta in conducere; 
 

 B. numai daca autovehiculul pe care il conduceti nu are franele eficiente; 
 

 

C. in orice situatie. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #25. 
Cu ce viteză veţi putea rula dacă sunteţi la volan? 

 A. 60 km/h; 

 

 

B. 50 km/h; 

 C. 40 km/h. 

  7 comentarii 

Intrebare #26. 
Cand este obligat conducatorul unui autovehicul sa opreasca? 

 A. la semnalul conducatorului grupurilor organizate; 
 

 

B. la semnalul patrulelor scolare de circulatie la trecerile pentru pietoni din apropierea 
unitatilor scolare;  

 C. cand se apropie de o intersectie sau cand este semnalizat cu farurile de un alt participant 
la trafic.  
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