
 1. În care dintre situaţiile de mai jos este interzisă întoarcerea? 

 A  în curbele cu vizibilitatea redusă sub 50 m; 

 B  la întâlnirea indicatorului „Drum cu prioritate“; 

 C  la întâlnirea indicatorului „Drum îngustat“. 

 2. Se interzice oprirea voluntară: 

 A  la mai puţin de 100 m de calea ferată industrială; 

 B  pe trotuar; 

 C  în zona de acţiune a indicatorului „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers". 

 3. Comportamentul ecologic în conducerea unui autovehiculul presupune: 

 A  planificarea traseului pentru a economisi timp şi combustibil; 

 B  evitarea zonelor cu circulaţie densă, cu lucrări pe carosabil sau cu teren accidentat; 

 C  viteză şi acceleraţie mai mari, pentru a scurta timpul de deplasare. 

 4. Sunteţi obligat să circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 50 km/h în afara localităţilor, în următoarele 

situaţii: 

 A  la trecerea pe lângă animale care se deplasează pe partea carosabilă sau pe acostament; 

 B  la circulaţia prin tunele; 

 C  în zona pietonală, semnalizată ca atare. 

 5. Se interzice întoarcerea vehiculului: 

 A  pe marcajul pietonal; 

 B  la o distanţă mai mică de 50 m de marcajul pietonal; 

 C  în intersecţii, inclusiv în cele cu circulaţie în sens giratoriu. 

 6. Ce se recomandă pe timp de noapte, din punct de vedere al conduitei preventive, pentru un conducător de 

autovehicul începător? 

 A  să aibă bateria de acumulatori în stare bună de funcţionare; 

 B  să evite, pe cât posibil, deplasarea, dacă trebuie să parcurgă un traseu lung, care cuprinde drumuri 

intens circulate; 

 C  să aibă în dotare setul de triunghiuri reflectorizante, precum şi becuri de rezervă, pentru a asigura 

funcţionarea ireproşabilă a farurilor. 

 7. În care dintre următoarele situaţii conducătorul unui autovehicul este obligat să folosească luminile de 

întâlnire sau de drum? 



 A  în cazul arterelor de circulaţie slab iluminate, când vizibilitatea este redusă, în mers, atât în 

localităţi, cât şi în afara acestora; 

 B  în cazul staţionării pe timp de noapte pe partea carosabilă a drumurilor naţionale sau în cazul 

parcării autovehiculului în locuri special amenajate, dar neiluminate; 

 C  pe timp de zi pe drumurile naţionale, în situaţiile în care traficul este supraaglomerat. 

 8. În ce situaţie se reţine permisul de conducere? 

 A  atunci când nu se respectă obligaţia de reducere a vitezei; 

 B  atunci când nu se respectă normele referitoare la prioritatea de trecere a pietonilor; 

 C  atunci când se încalcă normele legale referitoare la staţionare. 

 9. Cum este sancţionat conducătorul unui vehicul care a cumulat 15 puncte de penalizare? 

 A  cu amendă contravenţională; 

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

 C  cu amendă contravenţională şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pentru o perioadă de 

60 de zile. 

 10. Oprirea este interzisă: 

 A  pe drumurile publice unde circulă troleibuze şi tramvaie; 

 B  la o distanţă mai mică de 25 m faţă de trecerea pentru pietoni; 

 C  în zona de staţionare cu durată limitată. 

 11. Viteza de deplasare trebuie să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor: 

 A  când vizibilitatea este sub 100 m în condiţii de ceaţă, ploi torenţiale, ninsori abundente; 

 B  când circulaţi pe poduri sau sub poduri; 

 C  la întâlnirea indicatorului „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers“. 

 12. Ce factor influenţează cel mai mult durata de serviciu a pneurilor? 

 A  presiunea; 

 B  temperatura mediului ambiant; 

 C  starea tehnică a frânei. 

 13. Cum se pedepseşte conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul din categoria C, de către o 

persoană al cărei permis este valabil pentru categoria B? 

 A  penal; 

 B  contravenţional; 



 C  amendă contravenţională şi reţinerea permisului de conducere. 

 14. Ce rând trebuie să ocupe conducătorul de vehicul şi de la ce distanţă, pentru a se deplasa pe direcţia 

înainte, într-o intersecţie fără marcaje din afara localităţii? 

 A  rândul din stânga, de la o distanţă de cel puţin 100 m; 

 B  rândul din stânga sau din dreapta, de la o distanţă de cel puţin 50 m; 

 C  rândul din dreapta, de la o distanţă de cel puţin 100 m. 

 

 15. Indicatorul semnifică: 

 A  „Viteză minimă obligatorie“; 

 B  „Sfârşitul limitării de viteză“; 

 C  „Sfârşitul vitezei minime obligatorii“. 

 

 16. Ce obligaţii aveţi la întâlnirea indicatorului? 

 A  opriţi autovehiculul, fără a depăşi indicatorul, vă asiguraţi, apoi traversaţi; 

 B  traversaţi calea ferată cu viteză redusă, după ce v-aţi asigurat că nu se apropie trenul; 

 C  nicio obligaţie; indicatorul nu vi se adresează. 

 17. Ce se înţelege prin conduită preventivă? 

 A  un concept valabil pentru conducătorii auto începători; 



 B  comportamentul rutier care asigură prevenirea accidentelor, prin anticiparea şi evitarea acţiunilor 

incorecte ale partenerilor de drum, precum şi adaptarea vitezei de deplasare la condiţiile meteo-rutiere 

specifice; 

 C  calitatea unor conducători auto de a circula prudent, cu viteză redusă, pentru a nu crea neplăceri în 

trafic celorlalţi utilizatori ai drumului public. 

 

 18. Indicatorul semnifică: 

 A  denivelare faţă de banda alăturată; 

 B  parcarea se face cu o roată pe trotuar şi cu una pe partea carosabilă; 

 C  parcarea este interzisă atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuar. 

 

 19. Care autovehicul va trece primul prin intersecţie? 

 A  autoturismul; 

 B  autocamionul; 

 C  autobuzul. 

 20. Circulaţi într-o coloană şi respectaţi distanţa faţă de vehiculul din faţă. Ce trebuie să faceţi în plus? 

 A  să aprindeţi lanterna de ceaţă din spate; 

 B  să observaţi prin geamul lateral al vehiculului marginea din dreapta a părţii carosabile; 

 C  să rămâneţi la limita propriei benzi şi să vă asiguraţi câmpul de vizibilitate. 



 21. Utilizarea frânei de serviciu este semnalizată cu: 

 A  luminile de culoare portocalie; 

 B  luminile de avarie din faţă şi din spate; 

 C  luminile roşii din spate. 

 

 22. Cum veţi proceda în situaţia dată? 

 A  reduceţi viteza şi traversaţi cu atenţie; 

 B  opriţi şi aşteptaţi apariţia luminii de culoare verde; 

 C  acordaţi prioritate pietonilor, după care vă continuaţi deplasarea. 

 

 23. Indicatorul alăturat reprezintă: 

 A  panou suplimentar, montat la 150 m faţă de calea ferată; 

 B  baliză bidirecţională care indică ocolirea obstacolului prin stânga sau prin dreapta; 

 C  panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase. 

 24. Care autovehicule pot fi echipate cu lumini speciale de avertizare de culoare albastră? 

 A  legea nu prevede; 

 B  orice autovehicul pentru care se obţine aprobarea poliţiei rutiere; 

 C  vehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei de frontieră. 



 25. La întâlnirea unui vehicul greu cu unul uşor, pe un drum public îngust, pentru a face posibilă trecerea 

va manevra cu spatele: 

 A  vehiculul uşor; 

 B  vehiculul greu; 

 C  la libera înţelegere. 

 26. Cum trebuie să procedeze conducătorul de autovehicul atunci când, într-o intersecţie, întâlneşte un 

poliţist orientat cu faţa spre el, care îi face semn să-şi continue deplasarea? 

 A  opreşte până când poliţistul îşi schimbă poziţia; 

 B  fiind un semnal în afara Regulamentului, opreşte şi aşteaptă revenirea la o poziţie care să-i permită 

continuarea drumului; 

 C  se conformează semnalului poliţistului. 

 


