
 1. Cum veţi proceda la întâlnirea semnalului intermitent de culoare galbenă? 

 A  acest semnal nu vă permite trecerea; 

 B  veţi circula cu viteză redusă; 

 C  veţi respecta semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc. 

 2. Se pedepsesc penal următoarele acţiuni: 

 A  instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiei acestora fără autorizaţie 

legală; 

 B  organizarea sau participarea, în calitate de conducător auto sau de animale, la întreceri neautorizate 

pe drumurile publice; 

 C  blocarea cu intenţie a drumului public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei. 

 3. Care dintre faptele de mai jos se consideră infracţiune şi se pedepseşte ca atare? 

 A  sustragerea de la obligaţia de a supune autovehiculul inspecţiei tehnice periodice; 

 B  părăsirea locului accidentului care a avut ca urmare avarii; 

 C  repararea autovehicului ce prezintă urme de accident, fără autorizaţia poliţiei. 

 4. Cum se penalizează pătrunderea într-o intersecţie dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce 

blocarea circulaţiei în intersecţie? 

 A  cu amendă contravenţională şi aplicarea punctelor de penalizare; 

 B  cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 30 de zile; 

 C  cu amendă contravenţională. 

 5. La apropierea de o cale ferată industrială: 

 A  conducătorii de autovehicule vor da dovadă de prudenţă sporită; 

 B  conducătorii de autovehicule nu au nicio obligaţie, dacă nu există un agent de cale ferată; 

 C  se va respecta semnificaţia semaforului electric. 

 6. Sunteţi obligat să circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi, în următoarele situaţii: 

 A  în zona de acţiune a indicatorului de avertizare „Copii“, în intervalul orar 07.00-22.00; 

 B  într-o zonă rezidenţială; 

 C  la schimbarea benzii de circulaţie. 



 

 7. Care este traseul optim pentru a întoarce în intersecţia prezentată? 

 A  traseul 1; 

 B  traseul 2; 

 C  traseul 3. 

 8. Dacă într-o intersecţie conducătorul de vehicul întâlneşte semnalul verde al semaforului, precum şi 

indicatorul „Cedează trecerea“, el este obligat: 

 A  să respecte semnificaţia semnalului verde; 

 B  să respecte semnificaţia indicatorului; 

 C  să respecte semnificaţia semnalului verde, acordând prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe 

drumul prioritar. 

 

 9. Pentru a circula pe un drum cu polei, se recomandă să echipaţi autoturismul cu: 

 A  lanţuri pentru zăpadă; 

 B  pneuri speciale sau lanţuri antiderapante; 

 C  lopată şi nisip. 

 10. Ce semnificaţie are lumina de culoare roşie a semaforului? 

 A  obligă atât conducătorii de vehicule cât şi pietonii să se oprească; 

 B  îi obligă la oprire doar pe conducătorii auto care circulă pe direcţia înainte, permiţând în unele 

situaţii virajul la dreapta, pietonilor fiindu-le interzisă traversarea; 



 C  nu permite intrarea în intersecţie a autovehiculelor, ci doar traversarea străzii de către pietoni. 

 11. Cu ce viteză veţi circula când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă 

sau piatră cubică umedă? 

 A  viteza va fi redusă la jumătate din viteza legală; 

 B  viteza să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor; 

 C  viteza va fi redusă în funcţie de condiţiile atmosferice. 

 

 12. Cum veţi proceda la întâlnirea indicatorului alăturat? 

 A  circulaţi cu atenţie, deoarece urmează o intersecţie cu cedarea trecerii la 300 m; 

 B  reduceţi viteza, vă asiguraţi şi cedaţi trecerea tuturor vehiculelor care circulă pe o distanţă de 300 m; 

 C  circulaţi cu atenţie, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă, în maximum 300 m. 

 13. Care sunt criteriile de apreciere a eficacităţii frânelor? 

 A  spaţiul de frânare; 

 B  forma pedalei; 

 C  mărimea urmei de frânare imprimată pe carosabil. 

 14. Sunteţi obligat să reduceţi viteza până la limita legală la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, dar 

semnalizate prin indicatoare şi marcaje, dacă: 

 A  drumul are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar intenţionează să se angajeze în 

traversare; 

 B  drumul are cel puţin două benzi pe sens; 

 C  trecerile sunt localizate în dreptul staţiilor de tramvai. 

 15. Este permisă montarea, de către deţinătorul unui autovehicul, a unui alt avertizor sonor în afara celui 

omologat de către autoritatea competentă? 

 A  Regulamentul nu prevede nimic în acest sens; 



 B  da, cu condiţia ca acesta să nu fie deranjant din punct de vedere sonor; 

 C  nu. 

 

 16. Cum veţi proceda în situaţia dată? 

 A  veţi vira ultimul; 

 B  camionul va trece primul; 

 C  aveţi prioritate. 

 

 17. Cum trebuie să procedaţi corect la trecerea de pe o bandă pe alta? 

 A  vă asiguraţi din spate; 

 B  vă asiguraţi atât din faţă, cât şi din spate; 

 C  vă asiguraţi, semnalizaţi intenţia (manevra) de a schimba direcţia şi respectaţi semnificaţia 

marcajului rutier. 

 



 18. Care dintre cele două indicatoare te obligă să opreşti? 

 A  indicatorul 1; 

 B  indicatorul 2; 

 C  ambele indicatoare. 

 19. Este permisă deschiderea portierelor autoturismului pe timpul opririi sau staţionării pe un drum public? 

 A  da, numai după ce conducătorul sau pasagerul s-a asigurat că aceasta nu prezintă pericol pentru 

trafic; 

 B  da, numai pe drumurile cu trafic redus; 

 C  da, dar numai pe partea dreaptă. 

 20. Ce obligaţii are conducătorul de autovehicule când circulă pe un drum public? 

 A  să circule numai dacă verificarea medicală lunară este efectuată; 

 B  să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele 

referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competentă; 

 C  să se informeze din timp, la administratorii de drum, în legătură cu eventualele limite maxime şi 

minime de viteză. 

 

 21. Din punct de vedere al conduitei preventive, la ce vă puteţi aştepta în această situaţie? 

 A  biciclistul va opri; 

 B  biciclistul poate schimba direcţia de mers spre stânga fără să se asigure; 

 C  biciclistul se va comporta corect. 



 

 22. Indicatorul din imagine semnifică: 

 A  „Acostament periculos“; 

 B  „Căderi de pietre“; 

 C  „Drum în lucru“. 

 

 23. Autoturismul alb execută manevra de întoarcere. Cum vei proceda corect? 

 A  reduci viteza şi te apropii cât mai mult de acesta; 

 B  opreşti şi aştepţi degajarea traficului; 

 C  execuţi depăşirea acestuia. 

 

 24. În ce ordine vor trece prin intersecţie cele trei autoturisme? 

 A  roşu, albastru, verde; 

 B  verde, roşu, albastru; 



 C  albastru, roşu, verde. 

 25. Poate fi redusă capacitatea de conducere auto după consumul unei cantităţi relativ mici de alcool? 

 A  nu, dacă se consumă şi o ceaşcă de cafea; 

 B  chiar şi cantităţile mici de alcool pot reduce capacitatea de conducere; 

 C  nu, cantităţile mici nu dăunează. 

 26. Cum acţionaţi în cazul unui accidentat a cărui inimă s-a oprit? 

 A  plecaţi, întrucât nu se mai poate face nimic; 

 B  începeţi compresia artificială a inimii şi respiraţia artificială; 

 C  mişcaţi energic accidentatul, pentru a-şi reveni. 

 


