
 1. Sunteţi obligat să nu depăşiţi viteza de 50 km/h în afara localităţilor, în următoarele situaţii: 

 A  pe poduri sau sub poduri; 

 B  la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, pe drumurile cu o singură 

bandă pe sens; 

 C  în curbe deosebit de periculoase sau cu vizibilitate mai mică de 50 m. 

 2. În ce situaţii se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor? 

 A  atunci când zgomotul în mers sau în staţionare depăşeşte limita legală admisă pentru tipul respectiv 

de vehicul; 

 B  atunci când nu se respectă regulile referitoare la transportul produselor periculoase; 

 C  atunci când sunt montate alte dispozitive de avertizare sonoră decât cele omologate de autoritatea 

competentă. 

 3. Oprirea este interzisă: 

 A  pe sectoarele de drum unde depăşirea este interzisă; 

 B  în zona de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă“; 

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

 4. La întâlnirea unui vehicul care circulă noaptea, din sens opus, pe un drum neiluminat, conducătorul de 

autovehicul este obligat: 

 A  să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului; 

 B  să reducă viteza; 

 C  să folosească avertizorul sonor. 

 5. Într-o zonă pietonală, semnalizată ca atare, sunteţi obligat să circulaţi cu o viteză de: 

 A  cel mult 30 km/h; 

 B  cel mult 20 km/h; 

 C  cel mult 5 km/h. 

 6. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile se aplică în cazul: 

 A  conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice; 

 B  neacordării priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept; 

 C  nerespectării semnalelor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

 7. Oprirea voluntară a unui vehicul este interzisă: 

 A  pe drumurile cu un singur sens de circulaţie; 



 B  pe drumurile cu o lăţime mai mică de 6 m; 

 C  în locurile unde s-ar împiedica observarea unui indicator sau a unui semnal luminos. 

 8. În care dintre următoarele situaţii sunteţi obligat să circulaţi cu viteză redusă? 

 A  când sunteţi obosit şi autovehiculul are sistemul de frânare defect; 

 B  la trecerea la nivel cu calea ferată curentă; 

 C  pe drumurile judeţene şi comunale. 

 

 9. În ce ordine vor trece prin intersecţie cele trei autovehicule? 

 A  autobuzul, autocamionul, autoturismul; 

 B  autocamionul, autobuzul, autoturismul; 

 C  autoturismul, autobuzul, autocamionul. 

 

 10. Ce traseu trebuie să urmaţi pentru a vira la stânga în intersecţie? 

 A  traseul 1; 

 B  traseul 2; 

 C  traseul 3. 



 

 11. Care dintre cele două indicatoare obligă la schimbarea direcţiei de mers spre dreapta, după depăşirea 

locului unde este instalat? 

 A  indicatorul 2; 

 B  indicatorul 1; 

 C  ambele indicatoare. 

 12. Imobilizarea unei fracturi fără atele se face cu: 

 A  o folie de material plastic; 

 B  eşarfe şi triunghiuri de pânză; 

 C  carton rigid. 

 13. Conducătorul de vehicul are obligaţia de a ceda trecerea la schimbarea direcţiei de mers spre stânga, în 

timp ce semnalul verde este în funcţiune? 

 A  nu, deoarece semnalul verde îi conferă prioritate de trecere; 

 B  nu, cu excepţia cazului în care, din sens opus, se apropie un mijloc de transport public; 

 C  da, atât vehiculelor care circulă din sens opus, cât şi pietonilor care traversează strada pe care acesta 

urmează să intre, pe sensul său de mers. 

 14. În care dintre următoarele situaţii sunteţi obligat să circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h 

în localităţi? 

 A  la trecerile la nivel cu linia de tramvai; 

 B  la trecerile la nivel cu calea ferată industrială; 

 C  când partea carosabilă este acoperită cu mâzgă. 

 15. În cazul unui accidentat care nu respiră, pulsul este verificat: 

 A  sub mandibulă; 

 B  lângă ureche; 

 C  pe partea laterală a epiglotei (Mărul lui Adam), în scobitura dintre trahee şi muşchii gâtului. 



 16. Semnificaţia unui indicator rutier, instalat deasupra unei benzi de circulaţie, este valabilă: 

 A  numai pentru circulaţia rutieră care se desfăşoară în tunele; 

 B  numai pentru banda deasupra căreia este instalat; 

 C  pentru toată lăţimea părţii carosabile. 

 

 17. Care dintre cele două indicatoare interzice oprirea? 

 A  ambele indicatoare; 

 B  indicatorul 1; 

 C  niciun indicator. 

 

 18. Cum procedaţi în situaţia dată? 

 A  reduceţi viteza şi la nevoie opriţi; 

 B  depăşiţi fără restricţii autobuzul; 

 C  opriţi la 5 m în spatele autobuzului. 

 19. În faţa dvs. circulă un tractor cu două remorci, pe ultima fiind scris „FĂRĂ SEMNALIZARE“. 

Intenţionaţi să-l depăşiţi în apropierea unei intersecţii. Cum procedaţi? 

 A  aşteptaţi să treceţi de respectiva intersecţie, chiar dacă pierdeţi din timpul planificat al călătoriei; 

 B  vă angajaţi în depăşire, întrucât autovehiculul dvs. vă permite să rulaţi, în mod legal, cu o viteză mai 

mare; 

 C  semnalizaţi efectuarea depăşirii şi acceleraţi, pentru ca manevra să dureze cât mai puţin. 



 

 20. Este permisă întoarcerea pe autostradă? 

 A  nu; 

 B  da; 

 C  da, dacă sensul de mers este blocat. 

 21. Pe ce drumuri sunt permise oprirea şi staţionarea vehiculelor şi pe partea stângă, în sensul de mers? 

 A  pe drumurile cu trafic redus; 

 B  pe drumurile cu sens unic, dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie; 

 C  pe orice drum. 

 22. Perna de aer (AIRBAG-ul) asigură: 

 A  amortizarea rapidă a trepidaţiilor datorate denivelărilor existente pe drumul public; 

 B  protecţia suplimentară a persoanelor în cazul unui impact puternic al autovehiculului; 

 C  posibilitatea conducerii relaxate, cu capul sprijinit de aceasta. 

 23. În ce situaţie se poate încălca marcajul longitudinal continuu al axului drumului? 

 A  atunci când este format dintr-o singură linie; 

 B  atunci când linia continuă este însoţită de una discontinuă, dispusă către partea conducătorului; 

 C  atunci când drumul este în aliniament, iar vizibilitatea în faţă este asigurată. 

 24. Cu ce viteză veţi efectua virajul spre stânga într-o intersecţie nedirijată? 

 A  cu o viteză mai mare decât cea legală; 

 B  cu o viteză de cel mult 80 km/h; 

 C  cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor. 

 25. Cum procedaţi atunci când, circulând pe un drum public, la o curbă cu vizibilitate redusă sub 50 m, 

observaţi că în faţa dumneavoastră se deplasează un vehicul cu tracţiune animală? 

 A  claxonaţi, pentru a determina vehiculul cu tracţiune animală să iasă în afara carosabilului; 



 B  efectuaţi depăşirea, fiind permisă prin lege; 

 C  circulaţi în spatele vehiculului cu tracţiune animală până când aveţi o bună vizibilitate şi puteţi 

depăşi în siguranţă. 

 

 26. Semnalul poliţistului din autovehiculul de poliţie semnifică: 

 A  oprire; 

 B  măriţi viteza; 

 C  reduceţi viteza. 

 


