
CHESTIONARUL Nr. 2 

pentru examinarea la reguli specifice categoria E 

 

 

      

1     Permisul de conducere categoria CE permite conducerea unui ansamblu format din: 

 

a) un autovehicul din categoria C și o remorcă a cărei masă autorizată este mai mare de  

    3.500 kg; 

b) un autovehicul din categoria C și o remorcă a cărei masă autorizată este mai mică de  

    750 kg; 

c) un autovehicul din categoria C și o remorcă a cărei masă autorizată este mai mare de  

    750 kg, masa totală maximă autorizată a ansamblului depășind 3.500 kg. 

 

 

2     În ce condiţii se poate face cuplarea unei remorci la un vehicul? 

 

a) dacă ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului   

     trăgător; 

 b) dacă elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate și compatibile; 

 c) dacă remorca este dotată cu un acumulator de 12 V. 

 

             

3         Permisul de conducere pentru categoria CE se poate obține la vârsta de: 

 

            a) 23 de ani; 

            b) 21 de ani; 

            c) 18 ani.                                              
 

 

4     Prin „semiremorcă” se înțelege:                               

                  
            a) remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un  

                autovehicul sau de către un tractor; 

 b) remorca a cărei masă maximă autorizată nu depășește 750 kg;                          

 c) remorca basculabilă, destinată doar transporturilor de mărfuri neambalate. 

 

 

5     Atunci când conduci pe o autostradă un autovehicul din categoria C, care tractează o  

            remorcă, viteza maximă admisă este de:                  
 
        a) 90 km/h; 

             b) 100 km/h; 

             c) 110 km/h. 

 

 



       

6      Ce obligații ai atunci când conduci un vehicul destinat transportului de marfă cu  

              remorcă? 

  

  a) să menții permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului; 

   b) să permiți controlul stării tehnice a vehiculului, în condițiile legii; 

  c) să circuli numai pe timp de zi. 

 

 

7      Cât este masa totală maximă admisă pentru un tren rutier compus dintr-un vehicul cu  

             două osii și o remorcă cu o osie pe drumuri asfaltate? 

 

  a) 30 t; 

  b) 25 t; 

  c) 35 t. 

 

 

8      Se consideră depășire faptul că te deplasezi pe un drum public cu mai multe benzi de  

             circulație cu o viteză mai mare decât cea a vehiculelor de pe celelalte benzi? 

 

  a) da, dacă circuli pe banda din dreapta; 

  b) da, dacă circuli pe banda din stânga; 

 c) nu. 

 

 

9      Ce trebuie să ai în vedere, în primul rând, atunci când ieși dintr-o curte și intenționezi  

             să virezi în șosea? 

 

 a) pietonii de pe trotuar; 

 b) mijloacele de transport în comun; 

 c) autovehiculele din trafic. 

 

 

10    Cum poate fi evitată acvaplanarea? 

 

 a) dacă autovehiculul este supraîncărcat; 

 b) dacă pneurile nu sunt uzate iar viteza este redusă; 

 c) dacă autovehiculul și remorca sunt echipate cu un sistem de frânare automat. 

 

 

11    Ce se poate întâmpla dacă, atunci când circuli într-o curbă, frânezi puternic? 

 

             a) autovehiculul și remorca se înclină spre interiorul curbei; 

             b) autovehiculul și remorca derapează; 

             c) autovehiculul și remorca își mențin direcția. 

 


