
CHESTIONARUL Nr. 3 

pentru examinarea la reguli specifice categoria E 

 

 

      

1        Dacă vehiculul sau remorca au defecțiuni la sistemul de iluminare, este permisă  

            tractarea celei din urmă pe timp de noapte? 

 

a) da, dacă vehiculul și remorca au în funcțiune cel puțin luminile de poziție de pe partea  

    stângă; 

b) nu este permis în nici un caz; 

c) da, dar numai până la primul service. 

 

 

2     Atunci când conduci pe un drum judeţean un autovehicul din categoria C, care  

            tractează o remorcă, viteza maximă admisă este de:  

 

a) 70 km/h; 

 b) 90 km/h; 

 c) 80 km/h. 

 

 

3 Dacă ești implicat într-un accident de circulație în care o persoană a decedat, ești  

            obligat: 

  

 a) să mergi la unitatea sanitară cea mai apropiată și să te informezi în legătură cu primul  

     ajutor; 

 b) să anunți imediat poliția și să apelezi 112; 

 c) nu ai nici o obligație. 

 

 

 

4     Atunci când ansamblul vehicul-remorcă rămâne în pană în localități și circulația este  

            intensă, triunghiurile reflectorizante se instalează:                               

                  
            a) la o distanță mai mică de 30 m sau direct pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din  

                timp de către ceilalți participanți la trafic; 

 b) pe carosabil, însoțite de un fanion de culoare roșie;                          

 c) nu se instalează, pentru a nu fi un obstacol periculos pentru ceilalți participanți la trafic. 

 

 

5      Echipamentul de frânare nu este obligatoriu la remorcile cu masa totală maximă  

             autorizată: 

 

             a) mai mică de 750 kg;  

             b) mai mică de 400 kg; 

             c) mai mare de 750 kg.  



 

       
6      Când trebuie dirijați conducătorii de autovehicule cu remorcă, la manevrarea  

              vehiculului spre înapoi? 

  

  a) pe marcajul pietonal; 

   b) atunci când vizibilitatea în spate este împiedicată; 

  c) acolo unde soliditatea drumului nu permite. 

 

 

7      Pe ce bandă se desfășoară transportul de mărfuri pe autostradă, cu autovehicule cu  

             sau fără remorcă?                                                                   

 

  a) numai pe banda de urgență; 

  b) de regulă, numai pe banda din partea dreaptă a autostrăzii în sensul de mers; 

  c) numai pe banda a doua în sensul de deplasare. 

 

 

8      Cât este masa totală maximă admisă pentru un tren rutier cu patru osii, compus  

              dintr-un vehicul motor cu două osii și o remorcă cu două osii, pe drumuri asfaltate? 

 

  a) 40 t; 

  b) 36 t; 

 c) 46 t. 

 

 

9      Cuplarea unei remorci la un vehicul se poate face dacă: 

 

 a) persoana care conduce autovehiculul este posesoare a unui permis pentru categoria E; 

 b) remorca este dotată cu două osii; 

 c) vehiculele care formează ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări.  

 

 

10    La depășirea căror vehicule trebuie să păstrezi o distanță laterală mai mare dacă  

              tractezi o remorcă? 

 

 a) la depășirea bicicletelor; 

 b) la depășirea autobuzelor; 

 c) la depășirea camioanelor. 

 

 

11     În caz de imobilizare prelungită în tunel a autovehiculului cu remorcă pe care îl  

               conduci ești obligat: 

 

  a) să oprești motorul; 

  b) să tractezi vehiculul pentru a elibera tunelul; 

  c) să tractezi remorca pentru a nu crea pericole suplimentare. 


