
 1. În care dintre situaţii este interzisă schimbarea direcţiei de mers spre stânga? 

 A  când conducătorul de vehicul este încadrat pe banda din dreapta; 

 B  când drumul pe care urmează să se intre este semnalizat cu indicatorul „Circulaţia interzisă în 

ambele sensuri”; 

 C  când strada pe care urmează să se intre este semnalizată cu indicatorul „Drum fără ieşire”. 

 . Ce trebuie să aveţi în vedere la scoaterea persoanelor accidentate din autovehicul? 

 A  ca operaţiunea să se desfăşoare rapid şi fără să provoace alte traumatisme; 

 B  să nu se agraveze leziunile; 

 C  să nu se îndepărteze indiciile care ar putea ajuta la explicarea modului în care s-a produs accidentul. 

 3. Se interzice staţionarea voluntară: 

 A  pe drumurile cu mai puţin de două benzi pe sensul de mers; 

 B  în zona de acţionare a indicatorului „Circulaţie în ambele sensuri"; 

 C  în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţi alăturate drumurilor publice. 

 4. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a 

vitezei? 

 A  da; 

 B  nu; 

 C  acest aspect nu este stabilit legal. 

 

 5. Vă este permis să claxonaţi un biciclist înainte de a-l depăşi? 

 A  da, dacă distanţa este de peste 25 m; 

 B  nu; 

 C  numai în reprize foarte scurte. 

 6. Pot fi depăşite autovehiculele pe partea dreaptă? 



 A  nu, în nicio situaţie; 

 B  da, dacă spaţiul lateral dintre vehicule permite acest lucru; 

 C  da, în cazul vehiculelor care urmează să vireze la stânga, iar spaţiul rămas permite depăşirea prin 

dreapta. 

 7. Cum trebuie să procedeze conducătorul unui autovehicul la trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când 

barierele sunt ridicate? 

 A  să reducă viteza, fără a depăşi linia continuă pentru oprire; 

 B  să oprească autovehiculul în locul unde vizibilitatea este maximă, fără a depăşi indicatorul de 

prioritate în cruce; 

 C  să reducă viteza autovehiculului şi să traverseze cu atenţie, asigurându-se că din partea stângă sau 

din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar. 

 

 8. Camionul este staţionat. Cine încalcă legea dacă încercaţi să-l depăşiţi ? 

 A  conducătorul autocamionului; 

 B  dumneavoastră; 

 C  atât conducătorul autocamionului, cât şi dumneavoastră. 

 

 9. Este permisă oprirea în situaţia dată? 

 A  da, deoarece staţia de tramvai este prevăzută cu refugiu pentru pietoni; 

 B  nu; 



 C  da, dacă în staţie nu se află niciun tramvai. 

 10. Cum procedaţi dacă, într-o intersecţie, poliţistul este orientat cu spatele către dvs. şi cu braţul stâng 

întins orizontal? 

 A  viraţi la stânga; 

 B  continuaţi drumul; 

 C  reduceţi viteza autovehiculului şi opriţi în spatele acestuia. 

 

 11. Puteţi depăşi în această situaţie? 

 A  nu, deoarece vă aflaţi în zona unei treceri la nivel cu calea ferată; 

 B  nu, deoarece vă aflaţi la mai puţin de 150 m de calea ferată; 

 C  da, este regulamentar. 

 12. La imobilizarea cu atele, în cazul fracturilor, se va ţine cont ca: 

 A  atela să nu fie rigidă; 

 B  nu sunt necesare criterii pentru imobilizarea fracturilor cu atele; 

 C  atela să fie suficient de lungă. 

 13. În cazul plăgilor însoţite de hemoragii arteriale, persoanelor rănite trebuie să li se aplice un garou de 

cauciuc: 

 A  deasupra plăgii; 

 B  sub plagă; 

 C  peste plagă. 

 14. Semnalul galben intermitent al semaforului: 

 A  anunţă apariţia semnalului roşu; 

 B  obligă conducătorii vehiculelor să reducă viteza şi să circule respectând regulile de circulaţie 

aplicabile în acea intersecţie; 



 C  interzice intrarea în intersecţie. 

 15. Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în mod intenţionat, a indicatoarelor, 

semafoarelor, amenajărilor rutiere se pedepseşte astfel: 

 A  cu amendă contravenţională şi puncte de penalizare; 

 B  penal; 

 C  cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule. 

 

 16. În acest sens giratoriu, sunteţi încadrat corespunzător pentru: 

 A  a vira la dreapta; 

 B  a vira la stânga sau pentru a circula înainte; 

 C  a circula înainte. 

 

 17. Ce obligaţii revin conducătorilor la întâlnirea indicatorului? 

 A  să acorde prioritate vehiculelor care circulă în intersecţie; 

 B  să ocolească centrul intersecţiei şi să circule cât mai aproape de marginea străzii; 

 C  să acorde prioritate de dreapta. 

 18. Câte corpuri de iluminat are semaforul care se adresează pietonilor şi bicicliştilor? 

 A  două corpuri; 

 B  trei corpuri; 



 C  patru corpuri. 

 19. Se interzice depăşirea: 

 A  atunci când se încalcă marcajul continuu longitudinal; 

 B  în zonele cu trafic intens; 

 C  când se încalcă marcajul discontinuu longitudinal. 

 

 20. Cum procedaţi în situaţia dată? 

 A  circulaţi cu viteză redusă şi, la nevoie, opriţi pentru a permite autobuzului să reintre în trafic; 

 B  depăşiţi autobuzul; 

 C  sunteţi obligat să opriţi. 

 21. În cazul unui accident de circulaţie cu victime şi cu deformarea accentuată a caroseriei sau a blocării 

uşilor, ocupanţii vehiculelor pot fi imobilizaţi. Cum se acţionează în astfel de situaţii? 

 A  se extrag victimele rapid şi ferm; 

 B  se apelează la serviciile specializate ale unităţilor de pompieri, care intervin cu utilaje de 

descarcerare; 

 C  se cere ajutorul celor din jur şi se scot rapid victimele dintre fiarele contorsionate. 

 22. Ce semnificaţie are marcajul longitudinal aplicat sub forma unei linii continue pe axul drumurilor 

publice? 

 A  ajută conducătorii auto să se orienteze pe timp de noapte; 

 B  nu permite încălcarea lui de către conducătorii de vehicule; 

 C  permite depăşirea vehiculelor. 

 23. Ce obligaţii aveţi dacă, pe drumul pe care circulaţi, observaţi evenimente de natură a pune în pericol 

siguranţa circulaţiei? 

 A  să semnalizaţi participanţii la trafic care circulă din sens opus; 



 B  să emiteţi semnale acustice; 

 C  să sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie în legătură cu obstacolele care pun în pericol 

siguranţa circulaţiei. 

 

 24. Cum trebuie să procedezi la întâlnirea panoului alăturat? 

 A  respecţi presemnalizarea unui loc periculos, o interzicere sau o restricţie pe un drum lateral la 

dreapta; 

 B  circuli fără obligaţii, deoarece intersectezi un drum fără prioritate; 

 C  circuli numai pe direcţia înainte. 

 25. Circulaţi în spatele unui vehicul cu tracţiune animală şi constataţi că acesta doreşte să schimbe direcţia 

de mers. Cum procedaţi? 

 A  semnalizaţi sonor intenţia de a-l depăşi; 

 B  permiteţi vehiculului efectuarea în siguranţă a manevrei; 

 C  nu aveţi nicio obligaţie. 

 

 26. La calea ferată curentă prevăzută cu bariere, atunci când semnalele sonore şi luminoase de culoare roşie 

sunt în funcţiune, sunteţi avertizat că: 

 A  instalaţia de închidere şi deschidere a barierelor nu funcţionează normal; 

 B  trenul se apropie, urmând ca barierele să se închidă automat; 

 C  trebuie să traversaţi de urgenţă calea ferată. 

 


