
 1. Cu ce viteză sunteţi obligat să circulaţi pe drumurile publice din afara localităţilor, când partea carosabilă 

este acoperită cu piatră cubică umedă? 

 A  cu o viteză care să nu depăşească 50 km/h; 

 B  cu o viteză care să permită efectuarea oricărei manevre în condiţii de siguranţă; 

 C  cu o viteză care să nu depăşească limita maximă de 90 km/h. 

 2. Care dintre variantele de mai jos reprezintă calităţi ale unui ulei de motor? 

 A  culoarea; 

 B  vâscozitatea; 

 C  punctul de congelare. 

 3. În care dintre situaţii se dispune imobilizarea unui vehicul? 

 A  când starea tehnică a vehiculului pune în pericol grav siguranţa circulaţiei; 

 B  când starea tehnică a vehiculului deteriorează drumul public sau afectează mediul; 

 C  când conducătorul autovehiculului nu are asupra sa certificatul de înmatriculare. 

 4. Întoarcerea este interzisă: 

 A  în rampă, dacă vizibilitatea este sub 50 m; 

 B  în dreptul unui garaj; 

 C  la trecerile pentru pietoni. 

 5. Care dintre faptele de mai jos atrag suspendarea exercitării dreptului de conduce pe o perioadă de 90 de 

zile? 

 A  conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice; 

 B  conducerea sub influenţa produselor stupefiante; 

 C  conducerea unui vehicul neînmatriculat. 

 6. Care este limita maximă de viteză în afara localităţilor, pe drumurile expres sau pe cele naţionale 

europene (E)? 

 A  100 km/h; 

 B  110 km/h; 

 C  90 km/h. 

 7. Este permisă staţionarea autovehiculelor pe timpul nopţii pe partea carosabilă a unui drum comunal 

neiluminat? 

 A  da, dacă se aprind luminile de poziţie sau de staţionare; 



 B  nu, întrucât în toate cazurile se interzice pe timpul nopţii staţionarea pe partea carosabilă; 

 C  da, dacă în afara luminilor de poziţie, prezenţa autovehiculului este semnalizată şi cu ajutorul 

triunghiurilor reflectorizante. 

 

 8. Indicatorul permite accesul: 

 A  vehiculelor fără motor; 

 B  mopedelor şi motocicletelor; 

 C  autovehiculelor. 

 9. Care este cea mai vulnerabilă categorie de participanţi la trafic, din rândul căreia se înregistrează cele 

mai multe victime? 

 A  conducătorii de vehicule fără experienţă în conducere; 

 B  conducătorii de vehicule cu atestat profesional; 

 C  pietonii, îndeosebi copiii şi persoanele în vârstă. 

 10. Dacă rămâneţi în pană într-un tunel: 

 A  opriţi funcţionarea motorului; 

 B  motorul trebuie să funcţioneze, pentru a putea folosi luminile de avarie; 

 C  închideţi autovehiculul şi vă îndepărtaţi de acesta. 

 11. Dacă un drum public este neiluminat, este permisă staţionarea vehiculelor pe partea carosabilă? 

 A  da, dacă sunt aprinse luminile de poziţie sau de staţionare; 

 B  da, dar numai în interiorul localităţilor; 

 C  nu. 

 12. Când poliţistul se află cu spatele la autovehiculul care se apropie şi cu braţul stâng întins orizontal, 

conducătorul acestuia trebuie: 

 A  să continue deplasarea, deoarece semnalul de oprire nu i se adresează; 



 B  să schimbe direcţia de mers spre stânga; 

 C  să oprească, deoarece semnalul i se adresează. 

 13. Când se aplică suspendarea exercitării dreptului de a conduce? 

 A  în cazul nerespectării regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale; 

 B  în cazul nerespectării semnificaţiei culorii galbene a semaforului; 

 C  în cazul utilizării dispozitivelor antiradar. 

 

 14. Cum procedaţi corect în această situaţie? 

 A  vă angajaţi în traversare înaintea autocamionului; 

 B  permiteţi trecerea autocamionului; 

 C  acordaţi prioritate de dreapta. 

 15. Puteţi lăsa noaptea, pe un drum public, remorca autoturismului pe care îl conduceţi? 

 A  nu, întrucât în acest caz staţionarea este interzisă; 

 B  da, deoarece remorca nu face parte din categoria autovehiculelor; 

 C  da, dacă luminile de poziţie sunt aprinse. 

 

 16. În situaţia dată, veţi circula: 

 A  fără lumini; 

 B  numai cu luminile de poziţie; 



 C  cu luminile de întâlnire. 

 17. Semnalul luminos intermitent de culoare albă, având cadenţa lentă, funcţionează: 

 A  pe timpul cât semnalele luminoase de culoare roşie de la trecerea la nivel cu calea ferată sunt stinse; 

 B  pe timpul cât semnalele luminoase ale semaforului defect sunt stinse; 

 C  pe timpul cât barierele ori semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare. 

 18. Pe timpul deplasării într-un autoturism pe un drum public este interzis: 

 A  să fie transportaţi copii de până la 12 ani pe scaunul din spate; 

 B  să se fumeze în timpul mersului; 

 C  ocupanţii locurilor din faţă să ţină în braţe animale. 

 19. Fenomenul de acvaplanare generează următoarele pericole: 

 A  stropirea cu apă a parbrizului; 

 B  stropirea cu apă a clădirilor şi a pietonilor; 

 C  pierderea controlului asupra direcţiei. 

 

 20. Care dintre cele trei vehicule va trece al doilea prin intersecţie? 

 A  autoturismul verde; 

 B  autoturismul roşu; 

 C  autocamionul. 

 21. Viteza de deplasare trebuie să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor: 

 A  la întâlnirea indicatorului „Drum cu prioritate“; 

 B  în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mică de 50 m; 

 C  atunci când se circulă în aceeaşi direcţie cu autobuzele oprite în staţie, pe drumurile cu o singură 

bandă pe sens. 



 

 22. Ce semnificaţie are indicatorul din imagine? 

 A  urmează un sector de drum îngustat temporar; 

 B  este interzisă schimbarea direcţiei de mers la dreapta în prima intersecţie; 

 C  urmează o intersecţie cu un drum fără prioritate. 

 

 23. Care dintre autoturismele din imagine circulă corect în intersecţie? 

 A  autoturismul mov şi cel roşu; 

 B  autoturismul albastru şi cel roşu; 

 C  toate cele patru autoturisme. 

 

 24. Ce semnifică indicatorul din imagine? 

 A  „Accesul interzis copiilor neînsoţiţi“; 

 B  „Copii“; 



 C  „Trecere obligatorie pentru copii“. 

 25. Care sunt vehiculele care au prioritate de trecere într-o intersecţie dirijată? 

 A  autocamioanele de mare tonaj; 

 B  vehiculele aparţinând Protecţiei Civile, semnalizate ca atare; 

 C  vehiculele aparţinând Serviciului de Ambulanţă, când au în funcţiune semnalele speciale luminoase 

şi sonore. 

 

 26. Semnalul poliţistului indică: 

 A  reduceţi viteza; 

 B  măriţi viteza; 

 C  mergeţi cu prudenţă. 

 


