
 1. Când se recomandă să opriţi motorul pentru a reduce consumul de combustibil? 

 A  în cazul unei opriri lungi la o trecere la nivel cu calea ferată; 

 B  la culoarea roşie a unui semafor care, de regulă, durează foarte mult; 

 C  la semnalul poliţistului rutier făcut în acest sens. 

 2. Viteza maximă cu care pot să conducă un autoturism, pe drumurile naţionale, altele decât cele europene 

(E), persoanele care au mai puţin de un an de practică de conducere, este de: 

 A  70 km/h; 

 B  90 km/h; 

 C  80 km/h. 

 3. În care dintre următoarele cazuri, pe lângă amenda contravenţională, se reţine şi permisul de conducere? 

 A  neoprirea la semnalul persoanelor autorizate din zona de lucrări la drumul public; 

 B  nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale; 

 C  neoprirea la semnalul agentului de cale ferată. 

 4. În care dintre următoarele situaţii este interzisă oprirea? 

 A  pe sectoarele de drum neiluminate; 

 B  la o distanţă mai mică de 5 m faţă de spatele unui tramvai; 

 C  pe drumurile naţionale europene. 

 

 5. Cum veţi proceda în intersecţia care urmează? 

 A  acordaţi prioritate numai vehiculelor care vin din stânga; 

 B  acordaţi prioritate numai vehiculelor care vin din dreapta; 

 C  acordaţi prioritate celor în drept. 

 6. Cum procedează conducătorul de autovehicule noaptea, când este orbit de lumina farurilor unui 

autovehicul care circulă din sens opus? 



 A  pune sau menţine în funcţiune faza de drum, pentru a observa mai bine drumul pe direcţia de 

deplasare; 

 B  aprinde alternativ faza de drum şi de întâlnire, pentru a-l atenţiona pe celălalt conducător că circulă 

incorect; 

 C  menţine în funcţiune luminile de întâlnire, reduce viteza de deplasare şi opreşte dacă este cazul. 

 7. Ce obligaţii are conducătorul unui autovehicul staţionat pe drumul public, dacă se îndepărtează de 

acesta? 

 A  să acţioneze frâna de ajutor, să oprească funcţionarea motorului şi să cupleze o treaptă inferioară de 

viteză; 

 B  să-i semnalizeze prezenţa pe timp de noapte cu o sursă de lumină; 

 C  să nu oprească prea aproape de următorul autovehicul. 

 

 8. Care este rolul marcajelor rezonatoare? 

 A  dublează marcajele convenţionale în zonele periculoase; 

 B  avertizează conducătorii de autovehicule că depăşesc zona de carosabil marcată şi destinată sensului 

de deplasare; 

 C  avertizează conducătorii de autovehicule că vor pătrunde într-o zonă supravegheată cu aparatură 

radar. 

 9. Mersul înapoi este interzis: 

 A  când vizibilitatea în spate nu este asigurată; 

 B  nu există prevedere legală în acest sens; 

 C  la mai puţin de 50 m de staţiile de autobuz şi tramvai. 

 10. În care dintre situaţii nu este permisă mărirea vitezei de deplasare a autovehiculului? 

 A  când un alt vehicul s-a angajat în depăşire; 

 B  în zona de acţiune a indicatorului „Viteză recomandată“; 

 C  când acesta circulă pe prima bandă, iar pe cea de lângă axul drumului se deplasează alte 

autovehicule, cu viteze superioare. 

 11. Când circulaţi pe un drum naţional european vă este interzisă: 

 A  folosirea mijloacelor de averizare sonoră; 

 B  remorcarea altui autovehicul; 



 C  staţionarea voluntară pe partea carosabilă. 

 

 12. Indicatorul informează că: 

 A  restricţiile de oprire şi stationare au luat sfârşit; 

 B  au luat sfarşit toate restricţiile; 

 C  zona de stationare cu durata limitata a luat sfarşit. 

 13. Care este valoarea alcoolemiei în sânge peste care se aplică pedeapsa penală pentru un conducător aflat 

la volan? 

 A  0,5 g/l; 

 B  0,8 g/l; 

 C  1 g/l. 

 

 14. Indicatorul din imagine vă avertizează că urmează: 

 A  o succesiune de curbe pe o distanţă de 1,5 km, prima curbă fiind la stânga; 

 B  o succesiune de curbe în rampă la o distanţă de 1,5 km faţă de indicator, prima curbă fiind la 

dreapta; 

 C  o curbă dublă, prima la dreapta, la o distanţă de 1,5 km faţă de indicator. 

 15. În ce situaţie vă este permis să opriţi vehiculul sau să staţionaţi pe partea stângă a sensului de mers? 

 A  pe drumurile cu sens unic, dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie; 



 B  pe drumurile secundare; 

 C  pe drumurile cu cel puţin două benzi pe sens. 

 

 16. Care este ordinea de trecere prin intersecţie a celor trei vehicule? 

 A  autoturismul roşu, autoturismul albastru, autobuzul; 

 B  autoturismul albastru, autoturismul roşu, autobuzul; 

 C  autobuzul, autoturismul albastru, autoturismul roşu. 

 

 17. Ce obligaţii aveţi în situaţia prezentată? 

 A  să circulaţi cu viteză redusă şi să traversaţi calea ferată, dacă bariera sau semibariera este ridicată; 

 B  să opriţi în dreptul indicatorului; 

 C  să măriţi viteza, pentru a nu fi surprins de închiderea barierelor. 

 18. La apropierea de staţiile prevăzute cu alveolă, când circulaţi pe banda de lângă acostament, iar 

conducătorul autovehiculului de transport public de persoane semnalizează pornirea din staţie: 

 A  opriţi obligatoriu; 

 B  reduceţi viteza şi, la nevoie, opriţi; 

 C  măriţi viteza. 



 

 19. Care dintre autovehicule au dreptul să intre în intersecţie? 

 A  autocamionul şi motocicleta; 

 B  autoturismul şi autocamionul; 

 C  autoturismul şi motocicleta. 

 

 20. Cum procedaţi în această situaţie? 

 A  se recomandă să măriţi atenţia; 

 B  opriţi; 

 C  acceleraţi, pentru a nu fi surprins de căderea pietrelor. 

 

 21. Care dintre faptele de mai jos, comise într-un interval de un an de la restituirea permisului de 

conducere, atrag majorarea perioadei suspendării dreptului de a conduce? 

 A  încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la semnalizarea schimbării direcţiei de mers; 

 B  încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la folosirea luminilor din dotare pe timp de noapte; 

 C  acumularea din nou a cel puţin 15 puncte de penalizare. 

 22. Vă apropiaţi de o trecere la nivel cu calea ferată curentă fără bariere, în traversarea căreia s-a angajat o 

căruţă aflată în faţa dvs. În această situaţie puteţi efectua depăşirea? 

 A  da, dacă aceasta nu a ajuns încă la linia de tren; 



 B  da, întrucât căruţa este un vehicul lent; 

 C  nu. 

 23. Este permis ca un conducător auto, angajat într-un accident de circulaţie din care a rezultat moartea sau 

lovirea unei persoane, să plece de la locul faptei? 

 A  da, cu condiţia să lase autovehiculul la locul accidentului; 

 B  da, dacă victima a fost transportată la spital; 

 C  nu, fără încuviinţarea organelor de poliţie. 

 24. Avertizarea sonoră se foloseşte: 

 A  ori de câte ori este necesar, pentru evitarea unui pericol imediat; 

 B  la trecerea pe lângă biciclişti; 

 C  în localităţi, la apropierea de o trecere pentru pietoni. 

 

 25. Cum procedaţi în această situaţie? 

 A  circulaţi după autocamion; 

 B  permiteţi pietonului să traverseze strada; 

 C  avertizaţi sonor pietonul pentru a se opri, apoi circulaţi mai departe. 

 26. Sunteţi depăşit de un autovehicul care a apreciat greşit distanţa şi viteza cu care se apropie din sens 

opus un alt vehicul. Cum trebuie să procedaţi pentru a evita un accident rutier? 

 A  măriţi viteza de deplasare, pentru a-l determina pe cel ce vă depăşeşte să renunţe la manevră; 

 B  claxonaţi şi îi faceţi semn cu braţul să nu mai depăşească; 

 C  reduceţi imediat viteza şi circulaţi cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile, 

pentru a-i permite efectuarea depăşirii şi reintrarea pe sensul normal de mers. 

 


