
 1. Întoarcerea este interzisă: 

 A  pe drumurile cu circulaţie intensă; 

 B  când există riscul ca marginea drumului să cedeze, respectiv soliditatea drumului nu permite; 

 C  pe poduri. 

 2. În ce situaţie, pe timp de zi, conducătorii auto sunt obligaţi să folosească luminile de întâlnire? 

 A  când tractează alte vehicule; 

 B  când circulă pe drumurile judeţene; 

 C  când circulă cu viteză redusă. 

 

 3. În situaţia dată, pentru a vă semnaliza prezenţa, veţi schimba alternativ luminile de drum cu luminile de 

întâlnire? 

 A  da, după trecerea autocamionului; 

 B  nu; 

 C  se folosesc numai luminile de drum. 

 

 4. Cum trebuie să procedaţi în situaţia prezentată? 

 A  reduceţi viteza şi opriţi la limita de vizibilitate maximă; 

 B  reduceţi viteza şi opriţi în dreptul ultimului panou suplimentar; 

 C  reduceţi viteza şi vă asiguraţi că puteţi traversa fără niciun pericol. 



 5. În ce situaţii sunteţi obligat să acordaţi prioritate de trecere? 

 A  într-o intersecţie nedirijată, atunci când pătrundeţi pe un drum naţional, venind de pe un drum 

judeţean; 

 B  la întâlnirea indicatorului „Drum cu prioritate“; 

 C  la întâlnirea pietonilor aflaţi pe sensul de mers opus. 

 6. Vi se interzice circulaţia cu autoturismul pe drumurile publice când: 

 A  zgomotul în mers sau în staţionare depăşeşte limita legală admisă; 

 B  oglinzile retrovizoare sunt de dimensiuni mai mari; 

 C  dispozitivul de avertizare sonoră nu este corespunzător. 

 

 7. Care dintre cele trei vehicule va trece ultimul prin intersecţia din imagine? 

 A  autoturismul; 

 B  autocamionul; 

 C  motocicleta. 

 8. De ce trebuie reparat necondiţionat un eşapament defect? 

 A  pentru că produce un zgomot prea mare; 

 B  nu este o urgenţă; 

 C  pentru că destabilizează autovehiculul. 

 

 9. Ce măsuri de precauţie trebuie să luaţi la utilizarea soluţiei antigel? 

 A  nicio măsură, întrucât lichidul respectiv nu este nociv; 

 B  se va evita contactul cu aceasta, deoarece este toxică; 

 C  nu se va combina cu apa, deoarece degajă multă căldură. 



 10. Permisul de conducere categoria B este valabil şi pentru conducerea unui autovehicul destinat 

transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului? 

 A  da, dacă posesorul permisului are o vechime în conducere de cel puţin 1 an; 

 B  nu; 

 C  da, dacă conducătorul posedă şi categoria BE a permisului de conducere. 

 11. Schimbarea uleiului şi a elementului filtrant se face: 

 A  conform periodicităţii stabilite de constructor; 

 B  din 5 în 5 ani; 

 C  din 3 în 3 ani. 

 

 12. Cum trebuie scoase dintr-un autovehicul persoanele rănite? 

 A  prin ridicare; 

 B  prin tragere; 

 C  prin împingere. 

 13. Este interzis ca autovehiculele să fie echipate cu: 

 A  dispozitive antiradar; 

 B  sisteme de navigaţie; 

 C  sisteme sonor antifurt. 

 

 14. La întâlnirea acestui indicator, aveţi obligaţia: 

 A  să sporiţi atenţia, deoarece la o distanţă de 50 m urmează o intersecţie cu un drum prioritar; 

 B  nu aveţi nicio obligaţie, întrucât circulaţi pe un drum prioritar; 

 C  să acordaţi prioritate de dreapta la indicatorul următor. 



 15. De ce este necesar să măriţi distanţa faţă de autovehiculul care circulă în faţa dvs., atunci când circulaţi 

pe un carosabil umed? 

 A  deoarece aderenţa anvelopelor pe partea carosabilă scade, iar spaţiul de frânare creşte; 

 B  deoarece nu puteţi sesiza prompt aprinderea lămpilor de stop ale autovehiculului din faţă, atunci 

când acesta frânează; 

 C  deoarece roţile autovehiculului din faţă aruncă spre dvs. criblură. 

 16. Unde trebuie să se deplaseze conducătorii de autovehicule angajaţi într-un accident de circulaţie, în 

urma căruia au rezultat pagube materiale, pentru a obţine actul de constatare? 

 A  la cea mai apropiată unitate de poliţie competentă, în maximum 24 de ore; 

 B  la serviciul judeţean de poliţie rutieră; 

 C  la unitatea de poliţie în raza căreia domiciliază. 

 

 17. Dacă viraţi la stânga: 

 A  aveţi prioritate de trecere; 

 B  părăsiţi drumul cu prioritate; 

 C  cedaţi trecerea celor care vin din dreapta. 

 

 18. Cum veţi proceda corect în această intersecţie, dacă semaforul este instalat deasupra intersecţiei? 

 A  respectaţi semnificaţia semaforului, indiferent de direcţia de mers, dacă acesta este dublat de un 

semafor însoţitor înainte de intersecţie; 



 B  nu aveţi obligaţia de a respecta indicaţia semnalelor luminoase plasate deasupra intersecţiei; 

 C  respectaţi indicaţiile semaforului, dacă vizibilitatea vă permite acest lucru. 

 19. Un autoturism este prevăzut cu centuri de siguranţă pentru toate locurile. Ce persoane sunt obligate să 

le folosească? 

 A  persoanele de pe scaunele din spate; 

 B  toate persoanele; 

 C  persoanele de pe scaunele din faţă. 

 20. Până la transportarea victimei la spital, poziţia de aşteptare poate fi: 

 A  o poziţie cât mai comodă; 

 B  o poziţie care să permită o bună respiraţie; 

 C  o poziţie comodă pentru transport. 

 

 21. În ce ordine vor trece autovehiculele prin intersecţia prezentată? 

 A  roşu, verde albastru; 

 B  verde, roşu, albastru; 

 C  albastru, verde, roşu. 

 22. După o pană de cauciuc, ai fost nevoit să montezi roata de rezervă. Ce trebuie să ai în vedere la 

continuarea drumului? 

 A  să nu conduci cu o viteză mai mare de 80 km/h; 

 B  să nu conduci cu roata de rezervă mai mult decât este necesar; 

 C  să nu iei persoane de ocazie în autovehicul. 



 

 23. Puteţi depăşi în situaţia dată? 

 A  da, dacă vă asiguraţi că manevra poate fi executată şi semnalizaţi corespunzător; 

 B  nu, deoarece vizibilitatea este redusă; 

 C  nu, deoarece prin această manevră veţi trece peste axul drumului. 

 

 24. Indicatorul semnifică: 

 A  claxonatul este permis numai în cazul evitării unui pericol imediat; 

 B  folosirea claxonului este permisă numai pe timp de zi; 

 C  folosirea claxonului este permisă numai în condiţii de vizibilitate redusă. 

 25. Cum procedaţi atunci când circulaţi în afara localităţilor, pe un drum cu o singură bandă pe sens, şi 

întâlniţi un vehicul lent, lung sau greu pe care nu puteţi să îl depăşiţi? 

 A  îl semnalizaţi pe cel de la volan prin mijloacele de avertizare sonoră şi luminoasă; 

 B  opriţi şi lăsaţi vehiculul respectiv să se îndepărteze; 

 C  vă deplasaţi în urma acestuia, până când manevra de depăşire se poate efectua. 

 



 


