
 1. În care dintre situaţii este interzisă întoarcerea vehiculului? 

 A  în locul în care este instalat indicatorul cu semnificaţia „Întoarcerea interzisă“; 

 B  în locurile în care oprirea este interzisă, cu excepţia intersecţiilor; 

 C  în zona de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă“. 

 2. Ce obligaţii aveţi când sesizaţi că urmează să fiţi depăşit de un alt autovehicul? 

 A  să reduceţi viteza de mers; 

 B  să nu măriţi viteza de mers; 

 C  să circulaţi cât mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului sau a benzii pe care vă 

deplasaţi. 

 3. Ce obligaţii vă revin în ceea ce priveşte regimul vitezei de circulaţie? 

 A  să respectaţi regimul legal de viteză aplicabil pe traseul pe care vă deplasaţi; 

 B  să adaptaţi viteza în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în 

condiţii de siguranţă; 

 C  să nu depăşiţi viteza legală în zonele în care este instalată aparatura radar. 

 4. Ce vă indică, de regulă, faptul că bateria de acumulatori este descărcată? 

 A  la aprinderea farurilor, intensitatea luminoasă a acestora scade progresiv; 

 B  acţionând claxonul, acesta emite un sunet slab, întrerupt; 

 C  demontând bateria, constatăm că aceasta este mai uşoară decât de obicei. 

 5. În timp ce conduceţi un autoturism, aveţi voie să efectuaţi manevra de depăşire a unui autobuz oprit în 

staţie pentru urcarea şi coborârea călătorilor? 

 A  da; 

 B  da, numai dacă lăţimea drumului public este mai mare de 6 m; 

 C  nu, în acest caz depăşirea este interzisă. 

 6. Prioritatea de trecere se acordă în următoarea situaţie: 

 A  la întâlnirea indicatorului „Prioritate pentru circulaţia din sens invers"; 

 B  la întâlnirea indicatorului „Intersecţie cu un drum fără prioritate"; 

 C  la întâlnirea indicatorului „Sfârşitul drumului cu prioritate". 



 

 7. Ce trebuie să facă conducătorul auto în situaţia prezentată? 

 A  să reducă viteza; 

 B  să oprească; 

 C  să nu depăşească motocicleta de poliţie. 

 8. Unde trebuie să aşteptaţi dacă vă aflaţi la o trecere de cale ferată cu bariera coborâtă? 

 A  la panoul cu două dungi; 

 B  în faţa indicatorului în cruce; 

 C  în faţa barierei. 

 

 9. Cum trebuie să procedaţi în situaţia dată, dacă semnalele luminoase şi sonore nu funcţionează? 

 A  opriţi fără a depăşi calea ferată, vă asiguraţi şi vă continuaţi deplasarea, dacă nu se apropie trenul; 

 B  reduceţi viteza şi vă continuaţi deplasarea, după ce vă asiguraţi că nu se apropie trenul; 

 C  opriţi numai dacă se apropie trenul. 

 

 10. Braţul stâng, întins orizontal, al poliţistului semnifică oprire pentru: 

 A  vehiculele care vin din faţă; 

 B  vehiculele care vin din spate; 

 C  vehiculele care vin din faţă şi din spate. 



 11. Pentru care dintre faptele de mai jos se aplică măsura reţinerii permisului de conducere? 

 A  pentru nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

 B  pentru nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la oprire şi staţionare; 

 C  pentru încălcarea normelor legale referitoare la semnalizarea vehiculelor. 

 12. Ce semnificaţie are, după coborârea braţelor, poziţia corpului unui poliţist care dirijează circulaţia, 

pentru participanţii la trafic care circulă din faţa şi spatele său? 

 A  nicio semnificaţie; 

 B  permisiunea de a circula; 

 C  oprire. 

 

 13. Care este traseul recomandat pentru a vira la stânga? 

 A  traseul 1; 

 B  traseul 2; 

 C  virajul la stânga este interzis. 

 

 14. Victima care a pierdut mult sânge trebuie să fie aşezată: 

 A  cu faţa în sus; 

 B  cu faţa în jos; 

 C  cu picioarele situate mai sus decât nivelul corpului. 

 15. Cum procedaţi la apropierea de o intersecţie în care semnalul luminos ori un indicator de prioritate 

permite intrarea, dar în care riscaţi să rămâneţi imobilizat din cauza aglomerării circulaţiei? 

 A  vă este interzisă intrarea în intersecţie; 

 B  vă continuaţi deplasarea, deoarece aveţi prioritate; 



 C  nu vă revine nicio obligaţie. 

 16. Ce obligaţie are conducătorul auto când a accidentat un pieton care a traversat strada neregulamentar? 

 A  transportă victima la cea mai apropiată unitate sanitară, dacă nu este posibilă transportarea cu alte 

mijloace, şi se reîntoarce imediat la locul accidentului; 

 B  rămâne la locul accidentului până la sosirea organelor de anchetă, reţinând numele, prenumele şi 

adresele martorilor; 

 C  se prezintă la cel mai apropiat post de poliţie. 

 

 17. Pentru a folosi telefonul mobil, atunci când nu aveţi un sistem de tip „mâini libere“: 

 A  opriţi pe banda de staţionare; 

 B  opriţi în parcarea din zona complexului de servicii; 

 C  telefonul poate fi folosit fără restricţii. 

 18. Dacă poliţistul se află în intersecţie cu faţa către conducătorul autovehiculului şi îi adresează acestuia 

un alt semnal decât poziţia sa, care înseamnă „Oprire“, conducătorul trebuie: 

 A  să respecte semnalul poliţistului; 

 B  să continue mersul, deoarece semnele poliţistului sunt contradictorii; 

 C  să oprească şi să aştepte semnalul pentru continuarea deplasării. 

 

 19. Ce semnifică indicatorul ? 



 A  urmează un sector de drum pe care se execută lucrări pe partea carosabilă; 

 B  urmează un sector de drum pe care există pericolul de împroşcare cu pietriş; 

 C  presemnalizarea unui sector de drum cu circulaţie alternantă. 

 20. Care dintre participanţii la traficul rutier au obligaţia de a respecta regulile de circulaţie pe drumurile 

publice din interiorul localităţilor? 

 A  toţi participanţii la traficul rutier, indiferent de situaţie; 

 B  conducătorii auto, atât cei amatori, cât şi cei profesionişti, atât ziua, cât şi noaptea; 

 C  conducătorii autovehiculelor destinate transportului în comun, având în vedere destinaţia 

autovehiculelor pe care le conduc. 

 21. La semnalul poliţistului situat într-o intersecţie, cu braţul ridicat vertical, aveţi obligaţia: 

 A  să circulaţi cu prudenţă maximă; 

 B  să reduceţi viteza; 

 C  să opriţi, indiferent din ce direcţie circulaţi. 

 

 22. Ce trebuie să aveţi în vedere dacă intenţionaţi să circulaţi spre dreapta, după taxi? 

 A  pietonii vor acorda prioritate necondiţionat; 

 B  să acordaţi prioritate pietonilor aflaţi pe sensul dumneavoastră de mers; 

 C  pietonii nu au voie să traverseze în acest loc. 

 



 23. Aveţi obligaţia de a respecta semnificaţia unui indicator amplasat pe partea stângă a drumului? 

 A  da, dar numai dacă pe sensul dumneavoastră de mers se execută lucrări; 

 B  da, pentru că acţionează pe sensul dumneavoastră de mers; 

 C  nu, pentru că se adresează circulaţiei din sens invers. 

 

 24. Cum veţi proceda la întâlnirea indicatorului „Oprire“? 

 A  opriţi în locul în care aveţi vizibilitatea cea mai bună pentru a vă asigura şi vă continuaţi deplasarea 

numai dacă pe drumul transversal nu circulă alt vehicul; 

 B  reduceţi viteza până la limita evitării oricărui pericol, după care traversaţi intersecţia; 

 C  reduceţi viteza şi pătrundeţi în intersecţie dacă nu circulă alt vehicul din partea dreaptă. 

 

 25. Autocamionul s-a pus în mişcare. Cum este corect să procedaţi? 

 A  traversaţi calea ferată cu viteză redusă; 

 B  traversaţi imediat după autocamion; 

 C  opriţi în locul în care aveţi vizibilitate maximă, fără a depăşi indicatorul, vă asiguraţi şi traversaţi. 



 

 26. Indicatorul arată: 

 A  limitele maxime de viteză pe autostradă, în funcţie de condiţiile meteorologice; 

 B  limitele obligatorii de viteză; 

 C  viteza minimă obligatorie pe autostradă. 

 


