
 Căror categorii de autovehicule le este interzis să circule pe autostradă? 

 A  celor care, prin construcţie, nu pot depăşi viteza de 50 km/oră; 

 B  motocicletelor cu şi fără ataş; 

 C  tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate. 

 2. Purtarea centurii de siguranţă nu este obligatorie în localităţi pentru: 

 A  copiii cu vârsta de până la 12 ani; 

 B  persoanele care posedă un document în acest sens, emis de o instituţie medicală de specialitate; 

 C  femeia care prezintă o sarcinã vizibilă. 

 

 3. Ce trebuie să folosiţi pentru imobilizarea fracturilor de la membrele superioare? 

 A  atele improvizate; 

 B  o eşarfă simplă; 

 C  în acest caz nu se intervine. 

 4. Conduita preventivă asigură: 

 A  menţinerea stării tehnice a autovehiculului; 

 B  siguranţa şi fluenţa deplasării pe drumurile publice; 

 C  prelungirea duratei de exploatare a motorului. 

 5. Conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile de circulaţie, generale şi particulare, în următoarea 

ordine: 

 A  semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier; semnalele speciale de avertizare, luminoase 

sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară; semnalizarea temporară; 

 B  semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier; semnalizarea temporară; semnalele speciale 

de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară; 

 C  semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor cu regim de circulaţie 

prioritară; semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier; semnalizarea temporară. 



 

 6. În această situaţie, cum puteţi staţiona regulamentar? 

 A  cu toate luminile stinse; 

 B  numai cu luminile de poziţie; 

 C  numai cu luminile de avarie. 

 7. Poate staţiona noaptea, pe un drum public, remorca unui autoturism? 

 A  nu; 

 B  da, dacă drumul este iluminat; 

 C  da, dacă aceasta este semnalizată cu triunghiuri reflectorizante. 

 8. Cum veţi proceda corect atunci când circulaţi pe timpul nopţii, în condiţii atmosferice ce împiedică mult 

vizibilitatea? 

 A  opriţi şi aşteptaţi modificarea condiţiilor atmosferice; 

 B  folosiţi luminile de drum şi circulaţi cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului; 

 C  folosiţi luminile de întâlnire şi semnalizaţi prin schimbarea luminii de întâlnire cu cea de drum, la 

trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată. 

 9. În cazul unei fracturi de claviculă (umărul se află într-o poziţie atârnândă, uşor înainte şi în jos), se 

procedează astfel: 

 A  se aşază braţul într-o eşarfă; 

 B  se aduce umărul în poziţie normală; 

 C  se lasă braţul liber. 

 10. Poate fi reţinut de către poliţistul rutier certificatul de înmatriculare al unui vehicul? 

 A  nu, deoarece legea prevede o asemenea măsură numai pentru permisul de conducere; 

 B  da, dacă autovehiculul sau remorca prezintă defecţiuni tehnice care pun în pericol siguranţa 

circulaţiei; 

 C  da, dar numai pentru o perioadă de 15 zile. 



 11. Ce consecinţe poate avea transportul bagajelor pe acoperişul autoturismului? 

 A  nu se pot executa viraje; 

 B  creşte instabilitatea vehiculului la vânt lateral; 

 C  se reduce distanţa de frânare. 

 

 12. Indicatorul alăturat reprezintă: 

 A  panou suplimentar, montat la 100 m faţă de calea ferată; 

 B  baliză direcţională care indică ocolirea obstacolului prin dreapta; 

 C  baliză direcţională care indică ocolirea obstacolului prin stânga. 

 

 13. Ce informaţie oferă indicatorul? 

 A  indică un traseu de drum deschis traficului internaţional; 

 B  interzice accesul autoturismelor în oraş şi indică traseul de urmat pentru ocolirea acestuia; 

 C  indică traseul de ocolire a localităţii. 

 14. Ce se înţelege prin distanţa de cel puţin 50 m de la care conducătorul de autovehicul este obligat să 

semnalizeze intenţia de a depăşi în localitate? 

 A  distanţa dintre autovehiculul care depăşeşte şi cel care urmează să fie depăşit; 

 B  distanţa dintre locul în care s-a semnalizat intenţia de a depăşi şi locul în care se schimbă poziţia de 

mers a autovehiculelor pentru începerea depăşirii; 

 C  distanţa dintre autovehiculul angajat în depăşire şi locul unde efectuează depăşirea. 



 15. Aveţi obligaţia de a opri imediat autovehiculul la semnalele adresate de: 

 A  îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării; 

 B  un conducător auto rămas în pană, pentru a-l remorca; 

 C  poliţiştii comunitari. 

 

 16. Care autoturism îşi continuă deplasarea prin intersecţie? 

 A  autoturismul alb; 

 B  autoturismul roşu; 

 C  autoturismul albastru. 

 17. Ce trebuie să conţină biletul care se prinde lângă garoul aplicat unei persoane rănite? 

 A  datele de stare civilă ale persoanei; 

 B  poziţia în care a fost găsită victima; 

 C  ora şi minutul aplicării garoului. 

 18. Intenţionaţi să transportaţi o încărcătură cu autoturismul personal. Ce trebuie să aveţi în vedere? 

 A  în faţă, încărcătura poate depăşi cu un metru limitele vehiculului; 

 B  încărcătura să nu fie voluminoasă; 

 C  să nu fie depăşite lungimea, lăţimea şi greutatea admise. 

 19. Ce reprezintă distanţa de 50 m necesară pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers în localităţi? 

 A  distanţa faţă de vehiculul care se deplasează în spatele dvs.; 

 B  distanţa faţă de locul în care se termină executarea manevrei de depăşire; 

 C  distanţa dintre locul în care se semnalizează intenţia de a depăşi şi locul în care se începe manevra. 



 

 20. Care este semnificaţia indicatorului şi a panoului adiţional alăturate? 

 A  se interzice staţionarea vehiculelor , în zilele impare (fără soţ), între orele menţionate; 

 B  se permite staţionarea vehiculelor , în zilele impare (fără soţ), între orele menţionate; 

 C  se permite staţionarea vehiculelor în afara orelor menţionate. 

 

 21. Cum procedaţi în situaţia dată: 

 A  acordaţi prioritate de trecere autocamionului; 

 B  reduceţi viteza şi să semnalizaţi luminos; 

 C  vă continuaţi drumul. 

 22. Care este deosebirea dintre oprire şi staţionare? 

 A  niciuna; 

 B  deosebirea constă în durata de imobilizare a vehiculului; 

 C  deosebirea constă în modul de aşezare şi asigurare a autovehiculului pe drum. 



 

 23. Cum veţi proceda dacă intersecţia care urmează este blocată din cauza aglomeraţiei? 

 A  opriţi şi aşteptaţi deblocarea intersecţiei, după care vă continuaţi deplasarea numai la semnalul 

verde al semaforului; 

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

 C  claxonaţi şi avansaţi printre celelalte vehicule. 

 

 24. Care este ordinea de trecere prin intersecţie a celor trei vehicule? 

 A  autoturismul roşu, motocicleta, autoturismul albastru; 

 B  motocicleta, autoturismul albastru, autoturismul roşu; 

 C  autoturismul albastru, motocicleta, autoturismul roşu. 

 

 25. Puteţi efectua depăşirea în situaţia dată? 

 A  da, deoarece căruţa se deplasează foarte încet; 



 B  nu, întrucât depăşirea este interzisă în această situaţie; 

 C  da, dacă funcţionează lumina intermitentă de culoare albă. 

 

 26. Indicatorul semnifică: 

 A  circulaţia se desfăşoară în ambele sensuri; 

 B  sfârşitul interzicerii de a depăşi; 

 C  sfârşitul zonei cu viteză recomandată. 

 


