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CAPITOLUL I

A. Legislaţie rutieră

I. Indicatoarele

1. Ce semnifică indicatorul?

a. drum aglomerat;
b. interval minim obligatoriu faţă de auto-
vehiculul precedent;
c. distanţă obligatorie de oprire pentru auto-

vehicule. 

2. Dacă semnalul verde este însoţit de
un indicator „Înainte sau la dreap -
ta”, conducătorului de vehicul îi este
permis să circule:

a. în toate direcţiile, deoarece semnalele lu-
minoase primează asupra semnalizării ru-
tiere;

b. numai la stânga, pentru că indicatorul in-
terzice deplasarea în alte direcţii;

c. numai înainte sau la dreapta.

3. Ce semnifică indicatorul?

a. interzice circulaţia în ambele sensuri a
motocicletelor şi mopedurilor;

b. interzice circulaţia în ambele sensuri a
autovehiculelor; 

c. interzice circulaţia în ambele sensuri a tu-
turor vehiculelor.

4. Care dintre indicatoare anunţă sfâr-
şitul drumului cu prioritate?

1

2
a. ambele;
b. indicatorul 1;
c. niciunul.

5. Indicatorul vă interzice depăşirea:

a. nu;
b. da;
c. indicatorul nu se adresează autovehicule-

lor categoria B.
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6. Cum veţi proceda la întâlnirea indi-
catorului de mai jos?

a. reduceţi viteza, vă asiguraţi şi cedaţi tre-
cerea tuturor vehiculelor care circulă pe
o distanţă de 300 m;

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

c. circulaţi cu atenţie, deoarce urmează o in-
tersecţie cu cedarea trecerii la 300 m.

7. Ce indicator urmează să fie întâlnit
în intersecţia aflată la 300 m de in-
dicatorul 1?

1 2 3
a. indicatorul 3;
b. indicatorul 2;
c. oricare dintre cele două indicatoare.

8. Indicatorul vă avertizează că ur-
mează:

a. un segment de drum pe care se execută
lucrări de amenajări rutiere;

b. o denivelare pentru limitarea vitezei;
c. un drum cu denivelări.

9. Conduceţi un autovehicul din cate-
goria B. La întâlnirea indicatorului
însoţit de panoul adiţional aveţi
obligaţia:

a. să acordaţi prioritate vehiculelor care cir-
culă din sens opus;

b. să vă deplasaţi cu atenţie pe sectorul de
drum îngustat;

c. să acordaţi prioritate numai autocamioa-
nelor şi autobuzelor care circulă din sens
opus.

10. Ce obligaţii aveţi la întâlnirea indi-
catorului „Biciclişti”?

a. să reduceţi viteza la maximum 30 km/h
în localităţi şi 50 km/h în afara localităţi-
lor;

b. nu aveţi nicio obligaţie, bicicliştii vă vor
acorda prioritate;

c. să circulaţi cu atenţie şi, dacă este cazul,
acordaţi prioritate de trecere bicicliştilor
care circulă pe pista special destinată.

11. Ce obligaţii aveţi dacă întâlniţi
într-o intersecţie indicatorul „Îna -
inte sau la stânga” şi semaforul se
află pe culoarea verde?

a. circulaţi înainte sau la stânga;
b. circulaţi numai înainte;
c. circulaţi în orice direcţie deoarece sem-

nalul verde vă permite acest lucru.

12. La întâlnirea indicatorului „Copii”
într-o localitate aveţi obligaţia:

a. să acordaţi prioritate de trecere biciclişti-
lor;

b. să ocoliţi locurile de joacă pentru copii;

300 m

300  m



c. să nu depăşiţi viteza de 30 km/h între
orele 07.00 şi 22.00.

13. Indicatorul de mai jos semnifică:

a. sfârşitul interzicerii de a depăşi;
b. circulaţie în ambele sensuri;
c. sfârşitul zonei cu viteză recomandată.

14. Unde se întâlneşte acest indicator?

a. în zonele de deal şi de munte;
b. la începutul sectoarelor de drum acope-

rite de zăpadă, gheaţă sau polei;
c. pe toate drumurile lunecoase.

15. Care este semnificaţia indicatoru-
lui?

a. „limitare de viteză”;
b. „Viteză minimă obligatorie”;
c. „Viteză maximă obligatorie”.

16. Cum procedaţi la întâlnirea indi-
catorului?

a. se recomandă să măriţi atenţia;
b. opriţi;

c. acceleraţi, pentru a nu fi surprins de că-
derea pietrelor.

17. Interdicţia impusă de indicatorul
din ima gine se adresează:

a. tuturor autovehiculelor, cu excepţia mo-
tocicletelor fără ataş;

b. autoturismelor şi motocicletelor;
c. tuturor vehiculelor.

18. Indicatorul vă avertizează că ur-
mează:

a. o coborâre periculoasă, care începe la o
distanţă de 300 m de la indicator;

b. o coborâre periculoasă, pe o distanţă de 300 m;
c. o succesiune de curbe periculoase, la o

distanţă de 300 m de la indicator.

19. Care este semnificaţia indicatoru-
lui?

a. obligă la folosirea benzii de lângă trotuar;
b. obligă la schimbarea direcţiei de mers

către dreapta;
c. obligă la ocolirea prin dreapta a locului

unde este instalat.

300 m
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20. La întâlnirea indicatorului, sunteţi
obligat:

a. să viraţi la dreapta până la indicator;
b. să viraţi la dreapta, deoarece urmează un

sector de drum îngustat;
c. să ocoliţi scuarul pe care este instalat in-

dicatorul.

21. Indicatorul nu permite schimba-
rea direcţiei de mers spre stânga:

a. în intersecţia înaintea căreia este instalat;
b. în toate intersecţiile, până la apariţia in-

dicatorului „Sfârşitul tuturor restricţii-
lor”;

c. la 200 m de la locul în care este instalat
acesta.

22. Indicatorul alăturat semnifică:

a. pistă comună pentru pietoni şi biciclişti;
b. accesul interzis pietonilor şi bicicliştilor;
c. drum închis circulaţiei publice.

23. Indicatorul semnifică:

a. reducerea numărului benzilor de circula-
ţie;

b. îngustare temporară a drumului;
c. terminarea benzii de circulaţie din stânga

părţii carosabile.

24. 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 ca-

rosabilă, cât şi pe trotuar.

25. Ce obligaţie aveţi dacă întâlniţi
într-o intersecţie indicatorul „Îna -
inte sau la stânga” şi semaforul se
află pe culoarea verde?

a. circulaţi înainte sau la stânga;
b. circulaţi numai la dreapta;
c. circulaţi în orice direcţie, deoarece sem-

nalul verde vă permite acest lucru.

26. Indicatorul semnifică:
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a. reducerea unei benzi de circulaţie;
b. organizarea traficului pe benzi de circu-

laţie;
c. circulaţia autovehiculelor de mare tonaj

interzisă.

27. Ce semnifică indicatorul alăturat?

a. permisiunea de a încălca marcajul cu
linie discontinuă;

b. distanţa de siguranţă dintre vehicule, pen-
tru viteze mai mari de 60 km/h;

c. un drum cu circulaţie redusă.

28. Ce semnifică indicatorul?

a. interval maxim obligatoriu faţă de auto-
vehiculul precedent;
b. interval minim obligatoriu faţă de auto-
vehiculul precedent;
c. circulaţie intensă.

29. Indicatorul rutier alăturat semnifică:

a. refugiu rezervat depanării;
b. refugiu pentru staţionarea de urgenţă;
c. bandă de parcare.

30. Indicatorul semnifică:

a. presemnalizarea traseului de urmat în ve-
derea efectuării virajului la stânga;

b. ocolirea intersecţiei;
c. interzicerea virajului la stânga pentru ca-

mioane.

31. Indicatorul semnifică:

a. sfârşitul interzicerii de a depăşi;
b. sfârşitul tuturor restricţiilor;
c. interzicerea depăşirii autovehiculelor, cu

excepţia motocicletelor fără ataş.

32. Indicatorul permite accesul:

a. vehiculelor fără motor;
b. mopedurilor şi motocicletelor;
c. autovehiculelor.
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33. Ce semnifică indicatorul împreună
cu panoul adiţional?

a. sfârşitul zonei de acţiune a indicatorului
„Staţionarea interzisă”;

b. sfârşitul zonei de acţiune a indicatorului
„oprirea interzisă”;

c. începutul zonei în care este interzisă opri-
rea.

34. Care dintre conducătorii de vehi-
cule, ce se apropie simultan de o
intersecţie, are prioritate de tre-
cere, în situaţia în care unul întâl-
neşte indicatorul „Oprire”, iar
celălalt indicatorul „Cedează tre-
cerea”?

a. conducătorul care întâlneşte indicatorul
„Cedează trecerea”;

b. conducătorul care circulă din dreapta;
c. conducătorul care întâlneşte indicatorul
„oprire”.

35. Care dintre indicatoare obligă la
schimbarea direcţiei de mers pe
prima stradă la dreapta?

1 2
a. indicatorul 1;
b. indicatorul 2;
c. ambele indicatoare.

36. În care dintre următoarele situaţii
conducătorilor de vehicule le este
interzis să execute virajul spre
stânga la lumina de culoare verde
a semaforului electric?

a. când întâlnesc indicatorul „Înainte sau la
stânga”;

b. când se află pe o stradă cu sens unic;
c. când întâlnesc indicatorul „Înainte sau la

dreapta”.

37. Indicatorul rutier alăturat semnifică:

a. refugiu pentru verificarea nivelului ule-
iului;

b. refugiu rezervat depanării;
c. staţie de autobuz.

38. Indicatorul semnifică:

a. „Viteză minimă obligatorie”;
b. „Sfârşitul limitării de viteză”;
c. „Sfârşitul vitezei minime obligatorii”.

39. Indicatorul semnifică:

a. „aeroport”;
b. „drum aglomerat”;
c. „Vânt lateral”.
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40. Care dintre indicatoarele alăturate
te obligă să execuţi virajul la stânga?

1 2
a. indicatorul 1;
b. indicatorul 2;
c. niciunul.

41. Care dintre indicatoarele alăturate
creează obligaţii pentru conducă-
torii de vehicule?

1 2
a. indicatorul nr. 1;
b. indicatorul nr. 2;
c. ambele indicatoare.

42. Sfârşitul zonei în care oprirea a
fost interzisă este anunţată de:

1 2
a. ambele indicatoare;
b. indicatorul 1;
c. indicatorul 2, însoţit de panoul adiţional.

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

a. se interzice staţionarea vehiculelor, în zi-
lele impare (fără soţ), între orele menţio-
nate;

b. se permite staţionarea vehiculelor, în zi-
lele impare (fără soţ), între orele menţio-
nate;

c. se permite staţionarea vehiculelor în afara
orelor menţionate.

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

1 2
a. indicatorul 1;
b. indicatorul 2;
c. ambele indicatoare.

45.  Care dintre indicatoare te averti-
zează că urmează să intersectezi
un drum fără prioritate?

1 2
a. ambele;
b. indicatorul 1;
c. indicatorul 2.
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46. Ce semnificaţie are indicatorul din 
imagine?

a. trecere cu bacul peste o apă;
b. drum denivelat;
c. accesul interzis vehiculelor care trans-

portă substanţe de natură să polueze
apele.

II. Marcajele

47. Care este rolul marcajelor rezona-
toare?

a. dublează marcajele convenţionale în zo-
nele periculoase;

b. avertizează conducătorii de autovehicule
că depăşesc zona de carosabil marcată şi
destinată sensului de deplasare;

c. avertizează conducătorii de autovehicule
că vor pătrunde într-o zonă supravegheată
cu aparatură radar.

48. Trecerea peste marcajul disconti-
nuu este permisă:

a. în orice situaţie, acesta având un caracter
orientativ;

b. atunci când un asemenea marcaj nu deli-
mitează cele două sensuri de circulaţie;

c. la schimbarea direcţiei de mers, a benzii
de circulaţie sau la depăşire.

49. Marcajul longitudinal continuu,
aplicat pe axul drumului, permite
încălcarea lui:

a. nu, în nicio situaţie;
b. numai de către conducătorii de motoci-

clete şi mopeduri;
c. numai de către vehiculele cu gabarit de-

păşit.

50. Care dintre autovehicule trebuie
să acorde prioritate pietonului?

a. autoturismul albastru;
b. ambele autovehicule;
c. autoturismul negru.

51. Ce semnificaţie are marcajul lon-
gitudinal continuu de separare a
sensurilor de circulaţie?

a. orientează conducătorii de vehicule în
condiţii de vizibilitate redusă;

b. interzice încălcarea acestuia;
c. interzice depăşirea pe sectorul pe care

este aplicat.

52. Cum procedaţi dacă v-aţi încadrat
pe banda din stânga, care are apli-
cat un marcaj ce reprezintă o să-
geată la stânga, deşi intenţionaţi
să viraţi la dreapta?

a. semnalizaţi, claxonaţi şi viraţi la dreapta;
b. viraţi la stânga;
c. întrucât din sens opus nu circulă alte ve-

hicule, viraţi accelerat la dreapta.

53. Ce obligaţii vă revin la trecerile
pentru pietoni?

a. să circulaţi cu viteză redusă, pentru a
putea ocoli pietonii angajaţi în traversare;

b. să reduceţi viteza, dacă sunt pietoni an-
gajaţi în traversare, pentru evitarea unui
posibil accident;

c. dacă sunt pietoni angajaţi în traversare pe
sensul dv. de mers, să le acordaţi prioritate.
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54. Marcajul format dintr-o linie con-
tinuă de culoare galbenă aplicată
pe bordura trotuarului sau la mar-
ginea părţii carosabile are urmă-
toarea semnificaţie:

a. interzice staţionarea vehiculelor pe acea
parte a drumului;

b. are rol de ghidaj pentru a se evita părăsi-
rea accidentală a carosabilului;

c. interzice oprirea vehiculelor pe acea parte
a drumului.

55. Marcajul transversal constând
dintr-o linie continuă, aplicată pe
lăţimea uneia sau mai multor
benzi:

a. indică locul de traversare pentru biciclete;
b. indică linia înaintea căreia vehiculul tre-

buie oprit la întâlnirea indicatorului „Ce-
dează trecerea”;

c. indică linia înaintea căreia vehiculul tre-
buie oprit la întâlnirea indicatorului
„oprire”.

56. Marcajele prezentate mai jos au
semnificaţia:

a. loc de parcare pentru vehiculele cu masa
de maximum 3,5 t;

b. spaţii interzise circulaţiei;
c. spaţiu destinat pietonilor.

57. Ce semnificaţie are un astfel de
marcaj rutier?

a. marcaj pe o bandă de decelerare;
b. deviere temporară a circulaţiei;
c. marcaj pentru spaţii interzise.

58. Ce semnificaţie are un astfel de
marcaj rutier?

a. deviere temporară a circulaţiei;
b. marcaj pe o bandă de accelerare;
c. marcaj pentru spaţii interzise.

59. Ce semnificaţie are marcajul rutier
din imagine?

a. bandă de circulaţie destinată opririi vo-
luntare;

b. spaţiu pentru oprirea în caz de urgenţă;
c. marcaj transversal de oprire.

60. este permisă trecerea peste mar-
cajul longitudinal format dintr-o
linie continuă şi alta discontinuă?

a. da, dacă marcajul nu este într-o curbă;
b. da, dacă linia discontinuă este cea mai

apropiată de vehicul în direcţia de mers;
c. nu.
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61. Ce semnificaţie are marcajul rutier
alăturat?

a. marcaj pentru benzi cu circulaţie reversi-
bilă;

b. marcaj pentru drumuri publice aglomerate;
c. marcaj cu elemente rezonatoare.

62. este interzisă staţionarea în drep-
tul marcajului longitudinal conti-
nuu, aplicat între sensurile de
circulaţie?

a. nu;
b. da, atunci când conducătorii celorlalte

vehicule ar fi obligaţi astfel să treacă
peste marcajul respectiv;

c. legal, nu este prevăzut.

63. Ce semnifică marcajul?

a. obligatoriu la stânga;
b. marcajul benzii de stocaj pentru virajul la

stânga;
c. spaţiu pentru întoarcere.

64. Ce semnificaţie are marcajul rutier
alăturat?

a. interzicerea staţionării;
b. staţie mijloace de transport în comun;
c. parcare.

65. Ce semnificaţie are marcajul rutier
din imagine?

a. marcaj de traversare pentru biciclete;
b. marcaj de traversare pentru pietoni;
c. marcaj de ghidare pentru vehicule.

66. Marcajul format dintr-o linie conti-
nuă galbenă aplicată pe bordura
trotuarului sau la marginea părţii
carosabile:

a. interzice staţionarea vehiculelor pe acea
parte a drumului;

b. delimitează partea carosabilă;
c. ghidează vehiculele.

III. Manevrele

67. Se interzice întoarcerea vehiculu-
lui:

a. pe marcajul pietonal;
b. la o distanţă mai mică de 50 m de marca-

jul pietonal;
c. în intersecţii, inclusiv în cele cu sens gi-

ratoriu.

68. Oprirea voluntară a unui vehicul
este interzisă:

a. în zona de acţiune a indicatorului „Sta-
ţionarea interzisă”

b. în curbe şi în alte locuri unde vizibilitatea
este redusă sub 100 m;

c. în intersecţii cu sens giratoriu.

69. 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 tri-

unghiuri reflectorizante.
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