
 1. Transportarea victimelor la spital se poate realiza cu: 

 A  o ambulanţă special dotată în acest sens; 

 B  o ambulanţă însoţită de un medic; 

 C  vehiculul care a provocat accidentul, dacă starea victimei permite acest lucru. 

 2. În care dintre situaţii este interzisă depăşirea unui moped? 

 A  pe trecerile pentru pietoni, semnalizate cu indicator sau cu marcaj; 

 B  la mai puţin de 50 m de trecerile la nivel cu calea ferată; 

 C  în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş, 

interzisă“. 

 3. Se aplică puncte de penalizare pentru: 

 A  circulaţia sau staţionarea pe spaţiul interzis care separă sensurile de circulaţie pe autostradă; 

 B  conducerea unui autovehicul cu permisul de conducere deteriorat; 

 C  lipsa unui ştergător de parbriz. 

 4. Viteza de deplasare trebuie redusă până la 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor: 

 A  la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, dacă acestea se află pe 

drumurile cu o singură bandă de circulaţie pe sens; 

 B  la întâlnirea indicatorului „Pistă obligatorie pentru biciclişti“; 

 C  la trecerile la nivel cu calea ferată dublă sau simplă prevăzută cu bariere. 

 5. În care dintre situaţii oprirea este interzisă: 

 A  pe străzile cu sens unic; 

 B  în intersecţiile cu sens giratoriu; 

 C  în dreptul indicatorului „Parcarea interzisă". 

 6. Întoarcerea unui autovehicul este interzisă: 

 A  la o distanţă mai mică de 50 m de staţia de autobuz, troleibuz sau tramvai; 

 B  în rampă, unde vizibilitatea este sub 50 m; 

 C  pe străzile pe care circulaţia se desfăşoară în ambele sensuri. 

 7. Termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice poate fi regăsit: 

 A  într-un document eliberat de service; 

 B  în anexa certificatului de înmatriculare al autovehiculului; 

 C  în manualul tehnic al autovehiculului sau al remorcii. 



 8. Cauzele ce pot determina creşterea nivelului de ulei în baia de ungere sunt: 

 A  circulaţia frecventă pe drumuri neasfaltate; 

 B  pătrunderea apei sau a combustibilului în baia de ulei; 

 C  defectarea pompei de ulei. 

 9. Accidentatul cu hemoragie externă trebuie aşezat: 

 A  în aşa fel încât rana care sângerează să fie mai jos decât planul corpului; 

 B  nu are importanţă dacă rana este situată mai sus sau mai jos decât planul corpului; 

 C  în aşa fel încât rana sângerândă să fie mai sus decât nivelul corpului. 

 10. Imobilizarea voluntară a unui vehicul se consideră oprire, dacă: 

 A  durează cel mult 5 minute; 

 B  vehiculul a fost oprit pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, fără ca prin aceasta să fie 

perturbată circulaţia; 

 C  vehiculele de până la 3,5 tone execută operaţiunea de aprovizionare cu mărfuri alimentare. 

 11. Oprirea voluntară este interzisă: 

 A  în intersecţii; 

 B  pe drumurile cu prioritate; 

 C  pe sectoarele de drum neiluminate. 

 12. Semnalele date dintr-un autovehicul al poliţiei, care însoţeşte o coloană oficială de vehicule, prin 

folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă, obligă la: 

 A  părăsirea drumului pe prima stradă la dreapta; 

 B  oprirea, de îndată, în afara părţii carosabile sau cât mai aproape de bordură ori acostament, până la 

trecerea coloanei; 

 C  reducerea vitezei şi deplasarea cât mai aproape de bordură sau acostament. 

 



 13. Sfârşitul zonei în care oprirea a fost interzisă este anunţată de: 

 A  ambele indicatoare; 

 B  indicatorul 1; 

 C  indicatorul 2, însoţit de panoul adiţional. 

 

 14. Dacă vreţi să părăsiţi autostrada: 

 A  măriţi viteza; 

 B  circulaţi cu aceeaşi viteză; 

 C  reduceţi viteza. 

 15. Ce obligaţii aveţi la semnalele agenţilor căilor ferate, plasaţi la trecerea la nivel cu o cale ferată? 

 A  nicio obligaţie, deoarece agenţii căilor ferate dirijează garniturile de tren; 

 B  să vă conformaţi semnificaţiei semnalelor acestora; 

 C  să reduceţi viteza, să vă asiguraţi, iar, dacă trenul nu este în mişcare, puteţi să continuaţi traversarea 

căii ferate cu atenţie. 

 16. Pe un drum cu prioritate, conducătorul de autovehicul întâlneşte în intersecţie marcajul de trecere 

pentru pietoni. Este obligat să acorde prioritate? 

 A  da, pietonilor angajaţi în traversarea drumului pe trecerea semnalizată şi aflaţi pe sensul lui de mers; 

 B  nu, deoarece circulă pe un drum prioritar; 

 C  da, atât pietonilor, cât şi vehiculelor care se apropie din sens opus şi care schimbă direcţia de mers 

spre stânga. 

 17. Ce trebuie să verificaţi la un autoturism cu rulotă, înainte de a porni la drum? 

 A  dacă sistemul de alimentare cu apă al rulotei funcţionează; 

 B  dacă vizibilitatea în spate, prin oglinzile retrovizoare, este asigurată; 

 C  dacă persoanele transportate în rulotă poartă centura de siguranţă. 



 18. Oprirea hemoragiei se face prin legarea strânsă a braţului: 

 A  în dreptul rănii; 

 B  deasupra rănii; 

 C  sub rană. 

 

 19. Cum procedaţi în prima intersecţie? 

 A  acordaţi prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circulă în intersecţie; 

 B  acordaţi prioritate de trecere numai vehiculelor care circulă din stânga; 

 C  aplicaţi regula priorităţii de dreapta. 

 20. Manevra de evitare, prin schimbarea direcţiei de mers, a unui obstacol aflat pe sensul dvs. de circulaţie, 

urmată de revenirea pe acelaşi sens, constituie: 

 A  ocolire; 

 B  depăşire; 

 C  situaţie de urgenţă. 

 

 21. În această situaţie, cui trebuie să acordaţi prioritate ? 

 A  vehiculelor care circulă pe drumul transversal; 

 B  vehiculelor care circulă din partea stângă; 

 C  niciunui vehicul. 



 22. Cum trebuie să procedaţi când ajungeţi în spatele unui tramvai oprit într-o staţie fără refugiu pentru 

pietoni? 

 A  să opriţi în dreptul ultimei uşi; 

 B  să opriţi în spatele acestuia şi să vă reluaţi deplasarea numai după ce uşile tramvaiului au fost 

închise; 

 C  să opriţi la o distanţă de 25 m de tramvai. 

 

 23. În această situaţie opriţi: 

 A  la linia transversală; 

 B  în dreptul semaforului; 

 C  pe trecerea pentru pietoni. 

 

 24. Unde opriţi în situaţia prezentată? 

 A  în locul cu vizibilitate maximă, fără a depăşi indicatorul; 

 B  la cel puţin 5 m; 

 C  la cel puţin 10 m. 

 25. Cum sunt semnalizate benzile de circulaţie reversibilă, care vă permit să continuaţi deplasarea? 

 A  cu dispozitive de culoare galbenă intermitentă; 

 B  cu semnalul verde de forma unei săgeţi cu vârful în jos; 

 C  cu semnul roşu în cruce. 



 

 26. Ce semnificaţie are indicatorul din imagine? 

 A  trecere cu bacul peste o apă; 

 B  drum denivelat; 

 C  accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe de natură să polueze apele. 

 


