
Intrebare #1. 
Ce semnifica indicatorul din imagine? 

 

A. zona in care viteza recomandata este de 30 km/h; 

 

 B. zona in care este interzisa circulatia sub 30 km/h; 

 C. zona in care le este interzis autovehiculelor destinate 
transportului de marfuri sa circule cu peste 30 km/h. 

  0 comentarii 

Intrebare #2. 
Nu se poate circula cu un autoturism daca: 

 

A. se depaseste masa maxima admisa, inscrisa in certificatul de inmatriculare; 
 

 

B. anvelopele sunt de marimi si caracteristici diferite fata de cele inscrise in certificatul de 
inmatriculare;  

 C. autovehiculul depaseste inaltimea inscrisa in certificatul de inmatriculare. 
 

  3 comentarii 
 

Intrebare #3. 
Daca la trecerea la nivel cu calea ferata constatati ca un vehicul este imobilizat pe calea ferata, cum veti 
proceda? 

 A. va continuati drumul, deoarece degajarea caii ferate se va face de catre personalul 
calificat;  

 B. opriti si anuntati telefonic politia despre acest incident; 
 

 

C. acordati sprijin pentru scoaterea vehiculului de pe calea ferata sau, daca nu este posibil, 
semnalati prezenta acestuia.  

  0 comentarii 
 

Intrebare #4. 
Ce cauze determina poluarea mediului ambiant de catre autovehicule? 

 A. rularea cu viteza redusa, fara motiv; 
 

 

B. arderea incompleta si defectuoasa a combustibilului; 
 

 C. defectarea filtrului de benzina sau motorina. 
 

  3 comentarii 
 

Intrebare #5. 
Care dintre urmatorii factori reprezinta baza conduitei preventive? 

 

A. cunoasterea normelor de circulatie si a regulilor de conducere a autovehiculului; 
 

 

B. capacitatea de a fi politicos si disciplinat in traficul rutier; 
 

 C. incadrarea in baremele legale privind sanatatea. 
 

  13 comentarii 
 

Intrebare #6. 
Cum este recomandat sa procedati pentru a depasi, in conditii de siguranta, un tramvai oprit intr-o statie 
cu refugiu? 

 A. sa avertizati sonor persoanele aflate in zona statiei; 
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 B. sa semnalizati din timp intentia de depasire a tramvaiului; 
 

 

C. sa reduceti viteza de deplasare. 
 

  5 comentarii 
 

Intrebare #7. 
Ce manevre sunt interzise pe autostrada? 

 A. folosirea benzii de accelerare pentru a schimba directia de mers 
 

 

B. circulatia sau stationarea pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate 
 

 C. deplasarea cu o viteza inferioara limitei maxime permise 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #8. 
Cum se sanctioneaza nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea 
intr-o astfel de coloana? 

 A. cu amenda penala; 
 

 

B. se suspenda exercitarea dreptului de a conduce autovehicule si se aplica amenda 
contraventionala;  

 C. cu amenda contraventionala si puncte de penalizare. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #9. 
Intoarcerea autovehiculului este interzisa: 

 A. unde marcajul axial este discontinuu; 
 

 

B. in intersectiile unde este necesara manevrarea inainte si inapoi; 
 

 C. in zona de actiune a indicatorului Stationarea interzisa. 
 

  3 comentarii 
 

Intrebare #10. 
Ce masuri de prim ajutor se vor lua in cazul traumatismelor coloanei vertebrale, daca accidentatul are 
caile respiratorii libere? 

 A. mutati accidentatul pe scaunele din spate; 
 

 B. incercati sa intoarceti accidentatul, daca se afla intr-o pozitie arcuita; 
 

 

C. nu miscati accidentatul din pozitia in care l-ati gasit pana la sosirea serviciilor mobile de 
urgenta, cu exceptia cazurilor in care exista un pericol de foc sau de asfixie, asigurandu-i 
doar functiile vitale. 

 

  0 comentarii 
 

Intrebare #11. 
Consumul de carburant se măreşte dacă: 

 A. lichidul de răcire nu conţine antigel; 
 

 B. sistemul de direcţie este manual; 
 

 

C. folosiţi orice aparat electric alimentat de generatorul autovehiculului. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #12. 
Bastonul alb, ridicat de un pieton care traversează strada printr-un loc nesemnalizat şi nemarcat, vă 



obligă: 

 A. nu aveţi nicio obligaţie, întrucât locul nu este marcat sau semnalizat; 
 

 

B. să opriţi imediat autovehiculul, pentru a permite trecerea pietonului; 
 

 C. să reduceţi viteza şi să circulaţi cu atenţie. 
 

  3 comentarii 
 

Intrebare #13. 
În care dintre situaţii este interzisă oprirea? 

 

A. la o distanţă mai mică de 25 m înainte şi după indicatorul de staţie pentru mijloacele de 
transport public de persoane;  

 

B. la o distanţă mai mică de 25 m de colţul intersecţiei; 
 

 C. la o distanţă de 5 m în spatele ultimului vagon de tramvai oprit într-o staţie fără refugiu 
pentru pietoni.  

  0 comentarii 
 

Intrebare #14. 
Autocamionul s-a pus in miscare. Cum este corect sa procedati? 

 A. traversati calea ferata cu viteza redusa; 

 

 B. traversati imediat dupa autocamion; 

 

C. opriti in locul in care aveti vizibilitate maxima, fara a depasi 
indicatorul, va asigurati si traversati. 

  0 comentarii 

Intrebare #15. 
Iesiti cu autovehiculul de pe un drum agricol si intentionati sa virati la dreapta, intrand in sosea. Din 
stanga se apropie un alt vehicul. Cine da prioritate? 

 A. nu este permisa intrarea pe sosea; 
 

 B. autovehiculul care circula pe sosea, deoarece dvs. circulati din dreapta acestuia; 
 

 

C. dvs. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #16. 
În ce locuri circulaţia cu viteză duce adeseori la accidente? 

 

A. în intersecţii; 
 

 B. în parcări; 
 

 C. în poligoanele auto. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #17. 
Semnalul galben intermitent al semaforului: 

 A. anunta aparitia semnalului rosu; 
 

 

B. obliga conducatorii vehiculelor sa reduca viteza si sa circule respectand regulile de 
circulatie aplicabile in acea intersectie;  
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 C. interzice intrarea in intersectie. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #18. 
Scoaterea, pe partea laterala din dreapta, a bastonului reflectorizant de catre politistul care insoteste o 
coloana oficiala de autovehicule obliga conducatorii care circula in spatele acesteia: 

 A. sa reduca imediat viteza si sa circule cat mai aproape de marginea drumului; 
 

 

B. sa opreasca cat mai aproape de marginea drumului, iar acolo unde este posibil, sa 
scoata vehiculul in afara partii carosabile;  

 C. sa reduca viteza si sa iasa in afara drumului imediat ce este posibil, prin viraj la dreapta. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #19. 
Viteza maxima cu care pot sa conduca un autoturism, pe drumurile nationale, altele decat cele europene 
(E), persoanele care au mai putin de un an de practica de conducere, este de: 

 

A. 70 km/h 
 

 B. 90 km/h 
 

 C. 80 km/h 
 

  2 comentarii 
 

Intrebare #20. 
Aveti posibilitatea de a trece pe sensul opus de mers, la intalnirea unui astfel de marcaj rutier? 

 A. legal, nu este stabilit acest aspect; 

 

 

B. da; 

 C. nu. 

  0 comentarii 

Intrebare #21. 
Va este permis sa claxonati un biciclist inainte de a-l depasi? 

 

A. da, daca distanta este de peste 25 m; 

 

 B. nu; 

 C. numai in reprize foarte scurte. 

  5 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 
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Intrebare #23. 
Se aplica puncte de penalizare pentru: 

 

A. Nerespectarea semnificatiei indicatorului Oprire , instalat la trecerea la nivel cu o cale 
ferata;  

 

B. Depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru 
categoria din care face parte autovehiculul condus;  

 

C. Depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru 
categoria din care face parte autovehiculul condus.  

  11 comentarii 
 

Intrebare #24. 
Pe autostrada se interzice: 

 A. circulatia autovehiculelor in coloana; 
 

 

B. invatarea conducerii unui vehicul, incercarea prototipurilor de sasiuri si de vehicule cu 
motor;  

 C. executarea de lucrari pe partea carosabila pe timp de noapte. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #25. 
Care dintre faptele de mai jos atrag suspendarea exercitarii dreptului de conduce pe o perioada de 90 de 
zile? 

 

A. conducerea sub influenta bauturilor alcoolice; 
 

 B. conducerea sub influenta produselor stupefiante; 
 

 C. conducerea unui vehicul neinmatriculat. 
 

  0 comentarii 
 

Intrebare #26. 
Ce obligatie are conducatorul unui autovehicul imobilizat intr-un pasaj subteran? 

 

A. sa opreasca motorul si sa actioneze luminile de avarie; 
 

 B. sa tracteze autovehiculul pana la iesirea din pasajul subteran; 
 

 C. sa anunte imediat pompierii in legatura cu locul in care se afla. 
 

 


