
 1. Neeliberarea completă a frânei de staţionare determină: 

 A  zgomote în zona manetei frânei de mână; 

 B  un consum suplimentar de carburant; 

 C  încălzirea excesivă a butucilor roţilor din spate. 

 2. Precizaţi în care dintre situaţiile de mai jos este interzisă depăşirea: 

 A  la coborârile a căror pantă depăşeşte 10%; 

 B  pe trecerile pentru pietoni sau pe cele la nivel cu calea ferată curentă şi la mai puţin de 50 m de 

acestea; 

 C  în situaţia în care, din sens opus, un vehicul este nevoit să execute o manevră, pentru a evita 

coliziunea. 

 3. Ce obligaţii aveţi dacă întâlniţi un vehicul cu semnalele speciale de avertizare luminoase de culoare 

albastră în funcţiune? 

 A  nicio obligaţie, deoarece semnalul albastru se adresează coloanelor în mişcare; 

 B  opriţi cât mai aproape de marginea drumului; 

 C  acordaţi prioritate vehiculului de mai sus. 

 4. Întoarcerea autovehiculului este interzisă: 

 A  unde marcajul axial este discontinuu; 

 B  în intersecţiile unde este necesară manevrarea înainte şi înapoi; 

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

 5. În ce situaţii este interzisă depăşirea unei biciclete? 

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

interzisă“; 

 B  pe trecerile de pietoni semnalizate; 

 C  la mai puţin de 100 m de trecerea la nivel cu calea ferată. 

 6. Sunteţi obligat să folosiţi luminile de întâlnire în timpul zilei: 

 A  pe toate categoriile de drumuri; 

 B  pe drumurile judeţene, comunale şi locale; 

 C  pe autostrăzi, drumuri expres şi naţionale europene. 

 7. Temperatura lichidului de răcire care asigură performanţa maximă şi uzura minimă a motorului este 

cuprinsă în intervalul: 



 A  100-120 grade C; 

 B  60-70 grade C; 

 C  90-95 grade C. 

 

 8. Ce semnifică indicatorul? 

 A  interzice circulaţia în ambele sensuri a autovehiculelor; 

 B  interzice circulaţia în ambele sensuri a motocicletelor şi motoretelor; 

 C  interzice circulaţia în ambele sensuri a tuturor vehiculelor. 

 9. Care sunt sancţiunile contravenţionale? 

 A  amenda penală; 

 B  amenda, şi după caz, atenţionarea; 

 C  amendă, puncte de penalizare, precum şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce 

autovehicule. 

 

 10. În această situaţie constataţi că părăsiţi autostrada în mod eronat. Cum procedaţi? 

 A  reintraţi imediat pe autostradă; 

 B  vă continuaţi drumul; 

 C  opriţi, vă asiguraţi şi reintraţi pe autostradă. 

 11. Câmpul vizual al conducătorului auto se reduce atunci când: 



 A  viteza de deplasare este mai mare; 

 B  dimensiunile parbrizului şi ale lunetei sunt mai mici; 

 C  indicatoarele rutiere sunt de mici dimensiuni. 

 12. Cum veţi parca regulamentar într-o piaţă cu sens giratoriu? 

 A  paralel cu bordura trotuarului şi cât mai aproape de aceasta; 

 B  parţial pe trotuar; 

 C  în acest loc nu este permisă parcarea. 

 

 13. Indicatorul semnifică: 

 A  o trecere la nivel cu calea ferată; 

 B  o trecere la nivel cu calea ferată industrială; 

 C  apropierea de un depou de tramvaie. 

 

 14. Care dintre indicatoare anunţă sfârşitul drumului cu prioritate? 

 A  niciunul; 

 B  ambele; 

 C  indicatorul 1. 

 15. Este permisă deţinerea, montarea sau folosirea la autovehicule a sistemelor care perturbă buna 

funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului? 



 A  da; 

 B  nu; 

 C  acest aspect nu este stabilit legal. 

 16. Se consideră depăşire faptul că vehiculele de pe o bandă circulă mai repede decât vehiculele de pe 

celelalte benzi? 

 A  nu; 

 B  nu, dacă se circulă pe banda din stânga; 

 C  da, dacă se circulă pe banda din dreapta. 

 17. Ce obligaţii aveţi la trecerea pentru pietoni, pe sensul dvs. de mers? 

 A  să acordaţi prioritate de trecere şi pietonilor care circulă pe celălalt sens de mers; 

 B  să reduceţi viteza şi să vă strecuraţi printre pietoni; 

 C  să acordaţi prioritate de trecere pietonilor aflaţi în traversare. 

 

 18. Ce veţi respecta în intersecţia prezentată? 

 A  semnificaţia luminii semaforului; 

 B  regula priorităţii de dreapta; 

 C  semnificaţia indicatoarelor. 

 19. Imobilizarea unui vehicul de către poliţistul rutier se dispune: 

 A  pentru lipsa triunghiurilor reflectorizante; 

 B  pentru lipsa trusei medicale de prim ajutor; 

 C  pentru refuzul de legitimare. 

 20. Ce rol are ambreajul? 

 A  comandă mărirea turaţiei motorului, în funcţie de sarcina transportată; 

 B  asigură viteze diferite ale roţilor motoare la parcurgerea curbelor; 



 C  realizează cuplarea progresivă şi decuplarea motorului de restul transmisiei. 

 21. Ce obligaţii are conducătorul unui autovehicul care circulă în zona de frontieră? 

 A  să oprească imediat autovehiculul la semnalele regulamentare ale poliţiştilor de frontieră aflaţi în 

zona de competenţă; 

 B  să reducă viteza sub limita legală; 

 C  să circule cu faza de întâlnire în funcţiune, deoarece se află în zona de frontieră. 

 

 22. Ce obligaţii aveţi în situaţia dată? 

 A  să acordaţi prioritate pietonilor; 

 B  să claxonaţi, pentru a avertiza pietonii; 

 C  să circulaţi cu prudenţă, întrucât indicatorul presemnalizează o trecere pentru pietoni. 

 

 23. Indicatorul semnifică: 

 A  accesul interzis vehiculelor cu o înălţime mai mare de 3,5 m; 

 B  accesul permis numai vehiculelor cu o lăţime mai mică de 3,5 m; 

 C  distanţa minimă obligatorie dintre două vehicule. 

 24. Ce trebuie să faceţi pentru a evita un accident de circulaţie? 

 A  să nu conduceţi autoturismul decât atunci când probleme grave impun acest lucru; 

 B  să vă asiguraţi întotdeauna un partener care să cunoască bine traseul parcurs; 



 C  să anticipaţi şi să contracaraţi la timp manevrele imprudente ale partenerilor de drum şi să respectaţi 

permanent regulile de circulaţie. 

 25. În faţa dvs. s-a produs un accident rutier care este cercetat de poliţie, iar circulaţia se desfăşoară 

anevoios, pe un singur sens. Cum veţi proceda? 

 A  vă continuaţi drumul cu atenţie, respectând indicaţiile poliţistului rutier; 

 B  vă continuaţi drumul cu viteză sporită, pentru a nu bloca traficul rutier; 

 C  reduceţi viteza şi opriţi în locul accidentului, pentru a vedea ce s-a întâmplat. 

 

 26. Cum trebuie să procedaţi dacă viraţi la stânga? 

 A  cedaţi trecerea autovehiculului alb; 

 B  acceleraţi, pentru a nu vă intersecta cu autovehiculul alb; 

 C  executaţi manevra cu luminile de avarie aprinse. 

 


