
 1. Nu se poate circula cu un autoturism dacă: 

 A  se depăşeşte masa maximă admisă, înscrisă în certificatul de înmatriculare; 

 B  anvelopele sunt de mărimi şi caracteristici diferite faţă de cele înscrise în certificatul de 

înmatriculare; 

 C  autovehiculul depăşeşte înălţimea înscrisă în certificatul de înmatriculare. 

 2. Conducătorii de autovehicule au următoarele obligaţii, înainte de a pleca la drum: 

 A  să verifice sistemul de lumini şi semnalizare; 

 B  să verifice instalaţia de climatizare; 

 C  să menţină permanent curat parbrizul. 

 3. Circulaţia frecventă cu termostatul defect şi, implicit, cu o temperatură a lichidului de răcire sub 60 grade 

C conduce la: 

 A  creşterea consumului de combustibil; 

 B  imposibilitatea încălzirii habitaclului; 

 C  blocarea pompei de apă. 

 4. În care dintre situaţii se dispune imobilizarea unui vehicul? 

 A  conducătorul acestuia nu are asupra sa permisul de conducere; 

 B  starea tehnică a vehiculului deteriorează drumul public sau afectează mediul; 

 C  conducătorul autovehiculului nu are asupra sa certificatul de înmatriculare. 

 5. Puteţi depăşi tramvaiul oprit într-o staţie fără refugiu pentru pietoni, pe o stradă cu sens unic? 

 A  da, dar numai pe partea stângă; 

 B  da, dar numai dacă nu există pietoni în staţia de tramvai; 

 C  nu, deoarece depăşirea este interzisă. 

 6. La folosirea pe termen lung a soluţiilor antigel, trebuie aplicate următoarele reguli: 

 A  se va urmări întotdeauna nivelul optim al lichidului din vasul de expansiune; 

 B  după cel mult 3 ani soluţia antigel va fi complet înlocuită, chiar dacă densitatea acesteia corespunde 

cerinţelor; 

 C  se va urmări culoarea lichidului din vasul de expansiune. 

 7. În ce situaţie este interzisă întoarcerea? 

 A  în apropierea staţiilor de tramvai; 

 B  când vizibilitatea este redusă sub 100 m; 



 C  în locurile unde soliditatea drumului nu permite. 

 8. Cum se recomandă să procedaţi pentru a conduce ecologic un autovehicul? 

 A  să utilizaţi frâna de motor pentru a încetini; 

 B  să scoateţi autovehiculul din viteză în timpul frânării; 

 C  să folosiţi frâna de mână concomitent cu frâna de serviciu, pentru a obţine o frânare rapidă şi 

eficientă. 

 9. Depăşirea nu este permisă: 

 A  atunci când vehiculul ce urmează a fi depăşit rulează cu viteza admisă de lege; 

 B  în orice locuri şi situaţii în care vizibilitatea nu permite executarea manevrei; 

 C  atunci când traficul rutier este aglomerat. 

 10. În care dintre situaţiile de mai jos puteţi folosi banda de lângă axa drumului pe o autostradă? 

 A  când efectuaţi depăşirea altor autovehicule, dacă celelalte benzi în direcţia de mers sunt ocupate; 

 B  când conduceţi autoturismul cu viteza maximă admisă; 

 C  când nu sunteţi precedat de alte autovehicule. 

 11. La circulaţia pe autostrăzi, conducătorului auto îi este interzis: 

 A  să staţioneze pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate; 

 B  să oprească pentru a remedia o defecţiune; 

 C  să depăşească alte autovehicule. 

 

 12. Ce comportament este corect în situaţia prezentată, dacă vă aflaţi la volanul autoturismului verde? 

 A  intraţi cu atenţie în intersecţie şi viraţi numai la stânga; 

 B  opriţi şi nu intraţi în intersecţie; 

 C  aveţi voie să viraţi la dreapta. 



 13. Există vreo excepţie de la regula depăşirii pe partea stângă? 

 A  nu; 

 B  da, în cazul autovehiculului care intenţionează să vireze spre stânga, şi în cazul tramvaiului; 

 C  da, numai în cazul în care depăşirea se face pe o stradă semnalizată cu indicatorul „Drum fără 

ieşire“. 

 14. Bandajele se folosesc: 

 A  pentru susţinerea părţilor lezate; 

 B  pentru acoperirea şi pentru susţinerea rănilor, precum şi pentru oprirea hemoragiilor; 

 C  pentru imobilizarea fracturilor. 

 15. Ce obligaţii aveţi atunci când urmează să părăsiţi autostrada? 

 A  să reduceţi viteza începând cu 300 m înainte de ieşirea de pe autostradă, în dreptul panoului care 

marchează această distanţă; 

 B  să circulaţi pe prima bandă cu o viteză de maximum 60 km/oră; 

 C  să semnalizaţi din timp şi să vă angajaţi pe banda de ieşire (decelerare). 

 

 16. Indicatorul semnifică o viteză: 

 A  maximă; 

 B  informativă; 

 C  minimă obligatorie. 

 17. Pe o porţiune de drum acoperită cu polei, sesizaţi impactul inevitabil cu un câine. Cum veţi proceda 

pentru evitarea unui accident? 

 A  consideraţi că o asemenea situaţie nu vi se poate întâmpla; 

 B  eliberaţi acceleraţia, menţineţi ferm volanul pe direcţia de deplasare, fiind pregătit pentru a stabiliza 

autovehiculul după impact, prin manevrarea lină a volanului; 



 C  încercaţi, pe cât posibil, să evitaţi impactul frontal, prin manevrarea bruscă a volanului în direcţia de 

deplasare opusă câinelui. 

 18. Atunci când victimei unui accident de circulaţie i s-au oprit bătăile inimii (stop cardiac), masajul 

cardiac se execută: 

 A  prin apăsarea ritmică cu podul palmelor suprapuse a toracelui victimei, în dreptul inimii; 

 B  prin lovirea cu palmele a obrajilor victimei; 

 C  prin încrucişarea ritmică a braţelor victimei simultan cu respiraţia artificială. 

 

 19. Aţi executat corect oprirea în această situaţie? 

 A  da, pentru că autobuzul nu se află în acest moment în staţie; 

 B  nu, pentru că acest spaţiu este rezervat doar opririi autobuzului; 

 C  da, dacă semnalizaţi acest lucru cu lumina galbenă intermitentă. 

 

 20. Semnalul poliţistului indică: 

 A  circulaţia pe direcţia înainte nu este posibilă; 

 B  oprire; 

 C  circulaţia prin intersecţie se va face cu viteză redusă. 

 21. La semnalul dat de personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, prin rotirea vioaie a 

braţului, aveţi obligaţia: 



 A  să măriţi viteza de deplasare a autovehiculului; 

 B  să ocoliţi obstacolul creat în carosabil, circulând în sens giratoriu; 

 C  să ocoliţi obstacolul indicat de acesta. 

 

 22. Care dintre vehicule îşi pot continua deplasarea în intersecţie? 

 A  tramvaiele, pentru că au prioritate de trecere; 

 B  autoturismul albastru; 

 C  autoturismul albastru şi autoturismul galben. 

 23. Într-o intersecţie nedirijată, conducătorul unui vehicul este obligat să acorde prioritate unui autovehicul 

destinat stingerii incendiilor, care circulă din stânga, având în funcţiune semnalizarea specială luminoasă şi 

sonoră? 

 A  nu, deoarece şi în acest caz se aplică regula priorităţii de dreapta; 

 B  nu, deoarece autovehiculul destinat stingerii incendiilor nu face parte din categoria autovehiculelor 

cu regim prioritar; 

 C  da. 

 

 24. Ce interzice indicatorul următor? 

 A  circulatia vehiculelor destinate transportului de mărfuri 

 B  accesul ansamblurilor de vehicule sau al trenurilor auto 

 C  accesul autovehiculelor cu remorcă, cu exceptia celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie 



 

 25. Intenţionaţi să viraţi la dreapta. Cum procedaţi? 

 A  treceţi prin faţa pietonilor; 

 B  acordaţi prioritate pietonilor; 

 C  acordaţi prioritate numai bicicliştilor. 

 

 26. Acest indicator vă avertizează că urmează: 

 A  alte pericole; 

 B  un drum fără marcaje; 

 C  un drum cu marcaje. 

 


