
 1. Pentru care dintre situaţiile de mai jos se dispune reţinerea permisului de conducere? 

 A  pentru neacordarea priorităţii de trecere; 

 B  permisul de conducere este deteriorat; 

 C  permisul de conducere prezintă modificări, ştersături sau adăugiri. 

 2. Nu este permis unui autovehicul să circule atunci când: 

 A  poluează fonic, în timpul mersului sau staţionării, peste pragul admis de lege; 

 B  nu este dotat cu roată de rezervă; 

 C  plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt deteriorate. 

 

 3. Ce categorii de persoane sunt exceptate de la obligaţia de a purta centura de siguranţă? 

 A  copiii sub 3 ani, dar transportaţi în dispozitive de reţinere omologate; 

 B  conducătorii autoturismelor, atunci când execută manevra de mers înapoi sau când staţionează; 

 C  tinerii care nu au împlinit 14 ani. 

 

 4. Care este traseul de urmat pentru autoturismul din imagine? 

 A  traseul 1; 

 B  traseul 2; 

 C  oricare dintre cele două, dacă respectă toate prevederile legii. 

 5. La întâlnirea cărui indicator este permisă întoarcerea autovehiculului? 

 A  „Sens unic“; 

 B  „Înainte“; 

 C  „Staţionarea interzisă“. 

 6. Depăşirea vehiculelor pe drumurile publice este interzisă: 



 A  pe porţiunile de drum unde oprirea este interzisă; 

 B  în intersecţiile cu circulaţie nedirijată; 

 C  pe drumurile publice cu o singură bandă pe sens. 

 7. Ce măsuri vor fi luate în cazul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul cu defecţiuni grave la 

mecanismul de direcţie? 

 A  amendă contravenţională, reţinerea certificatului de înmatriculare, precum şi reţinerea permisului de 

conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule; 

 B  amendă contravenţională; 

 C  amendă contravenţională şi reţinerea certificatului de înmatriculare. 

 

 8. Viraţi la stânga în intersecţie. Cum procedaţi? 

 A  acordaţi prioritate autoturismului din stânga; 

 B  aveţi prioritate faţă de autoturismul alb din stânga; 

 C  nu vă este permis să viraţi la stânga. 

 

 9. Care dintre autovehicule va trece al doilea prin intersecţia prezentată? 

 A  autoturismul roşu; 

 B  autoturismul verde; 

 C  autocamionul. 



 10. Viteza maximă cu care pot să conducă un autoturism, pe drumurile naţionale europene (E), persoanele 

care au mai puţin de un an de practică de conducere, este de: 

 A  100 km/h; 

 B  80 km/h; 

 C  90 km/h. 

 

 11. Indicatorul vă avertizează că urmează: 

 A  o coborâre periculoasă, care începe la o distanţă de 200 m de la indicator; 

 B  o coborâre periculoasă, pe o distanţă de 200 m; 

 C  o succesiune de curbe periculoase, la o distanţă de 200 m de la indicator. 

 12. Un vehicul va fi imobilizat dacă: 

 A  numărul de înmatriculare sau de înregistrare este fals; 

 B  starea tehnică a pneurilor este necorespunzătoare; 

 C  conducătorul auto refuză să poarte centura de siguranţă. 

 

 13. Indicatorul interzice: 

 A  oprirea din dreptul lui până la prima intersecţie; 

 B  staţionarea din dreptul lui până la prima intersecţie; 

 C  oprirea pe o distanţă de 50 m de la locul în care este instalat. 



 

 14. Autoturismul din imagine a parcat regulamentar? 

 A  da, deoarece este parcat în întregime pe trotuar; 

 B  nu, deoarece se află în afara zonei în care parcarea este permisă; 

 C  da, deoarece respectă atât semnificaţia indicatorului, cât şi a semnului adiţional. 

 

 15. Ce semnifică panoul adiţional? 

 A  începutul zonei de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă“; 

 B  începutul zonei de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă“; 

 C  staţionarea este interzisă până la indicator. 

 

 16. Cum veţi proceda la semnalul poliţistului, atunci când conduceţi autoturismul din imagine? 

 A  opriţi, deoarece semnalul vi se adresează; 

 B  vă continuaţi deplasarea, deoarece semnalul nu vi se adresează; 



 C  schimbaţi direcţia de mers spre stânga. 

 

 17. Conducătorul unui autovehicul este obligat: 

 A  să nu permită pasagerilor folosirea telefonului mobil în timpul mersului; 

 B  să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau 

înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

 C  să verifice, la fiecare deplasare, presiunea din pneuri. 

 18. Depăşirea vehiculelor pe drumurile publice este interzisă: 

 A  pe sectorul de drum unde s-a format o coloană de autovehicule în aşteptare, dacă prin aceasta se 

intră pe sensul opus de circulaţie; 

 B  în intersecţiile dirijate doar cu indicatoare rutiere; 

 C  atunci când cel depăşit este remorcat şi are puse în funcţiune luminile de avarie. 

 19. Ce obligaţii vă revin dacă, într-o intersecţie, viraţi la stânga pe semnalul verde al semaforului? 

 A  nicio obligaţie; 

 B  acordaţi prioritate de trecere mijloacelor de transport public de persoane; 

 C  acordaţi prioritate de trecere atât vehiculelor care circulă din sens opus, cât şi pietonilor aflaţi în 

traversare pe sensul dumneavoastră de mers. 

 20. Care este limita maximă de viteză în localităţi? 

 A  60 km/h; 

 B  50 km/h; 

 C  40 km/h. 

 21. Certificatul de înmatriculare se reţine: 

 A  dacă sistemul de frânare este defect; 

 B  dacă pneurile nu sunt umflate la presiunea minimă admisă; 

 C  dacă sistemul de închidere centralizată a uşilor este defect. 

 22. Blocarea unei roti in timpul mersului poate fi determinata de una dintre defectiunile: 

 A  ovalizarea tamburului; 

 B  griparea rulmentilor; 



 C  uzura exagerata a sabotilor. 

 

 23. Indicatorul următor vă informează despre: 

 A  limitele generale de viteză;  

 B  limitarea diferențiată de viteză; 

 C  limitările de viteză diferențiate pe benzi. 

 24. Cum procedează conducătorul de autovehicul atunci când, apropiindu-se de o trecere la nivel cu calea 

ferată, prevăzută cu bariere ori semibariere, cele două lumini roşii funcţionează intermitent-alternativ? 

 A  continuă deplasarea, dacă barierele nu sunt coborâte; 

 B  opreşte, deoarece barierele sunt închise sau urmează să coboare; 

 C  continuă deplasarea fără interdicţie, deoarece luminile semnalizează doar prezenţa unei treceri la 

nivel cu calea ferată. 

 25. Cum veţi proceda dacă la intrarea într-o intersecţie semaforul este pe semnalul de culoare verde, dar 

aceasta este blocată din cauza aglomeraţiei? 

 A  vă continuaţi deplasarea, deoarece semnalul verde vă permite acest lucru; 

 B  claxonaţi şi găsiţi o modalitate de a avansa printre celelalte vehicule; 

 C  opriţi şi aşteptaţi deblocarea, după care pătrundeţi în intersecţie pe semnalul verde al semaforului. 

 26. Dacă aveţi cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie, în urma căruia a rezultat moartea sau 

vătămarea corporală a unei persoane, sunteţi obligat: 

 A  legal, nu vă revine nicio obligaţie; 

 B  opriţi, anunţaţi de îndată poliţia şi apelaţi numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112; 

 C  vă informaţi asupra împrejurărilor care au determinat accidentul. 

 


