
CHESTIONARUL Nr. 4 

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     Atunci când ești obligat să semnalizezi că ești în pană, luminile de avarie pot fi  

            înlocuite astfel: 

 

            a) cu o lampă portabilă având lumina galbenă intermitentă instalată în partea din spate a  

                vehiculului;  

            b) prin aprinderea farurilor și a semnalizatoarelor de pe partea stângă; 

            c) cu un girofar de culoare roșie, instalat pe capotă. 

 

 

4     Ce trebuie să verifice conducătorul unui vehicul destinat transportului de marfă cu  

            remorcă?                               

                  
            a) ca încărcătura să fie așezată sau/și fixată astfel încât să nu pericliteze stabilitatea sau  

                conducerea vehiculului; 

 b) ca încărcătura să fie așezată sau/și fixată astfel încât să nu cadă pe drum;                          

 c) ca încărcătura să fie așezată sau/și fixată astfel încât să nu cauzeze daune proprietății  

                publice sau private. 

                                                                       

5         Se poate angaja conducătorul unui autovehicul cu remorcă în depășirea unei căruțe  

            aflate în traversarea trecerii la nivel cu o cale ferată fără bariere? 

  

            a) da, în cazul în care nu se apropie trenul; 

             b) da, întrucât căruța se deplasează cu viteză redusă; 

             c) nu, depășirea este interzisă în această situație.   

 



 

       
6      Ce desemnează termenul „remorcă” ? 

  

  a) un autovehicul care este tractat de un alt autovehicul; 

   b) un vehicul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor; 

  c) dispozitivul ce se atașează la partea din spate a unui vehicul pentru a asigura remorcarea. 

 

 

7      Ce obligații îți revin în cazul în care autovehiculul pe care îl conduci sau remorca  

              atașată acestuia rămâne în pană? 

 

  a) să scoți ansamblul în afara părții carosabile sau să îl deplasezi lângă bordură sau  

                 acostament; 

  b) să semnalizezi ansamblul cu orice obiecte ai la dispoziție; 

  c) să aprinzi farurile și luminile de poziție. 

 

 

8      Conduci un autovehicul cu remorcă. Cum se efectuează, de regulă, depășirea? 

              

  a) pe partea dreaptă, dacă există bandă de refugiu; 

  b) pe partea dreaptă, pentru vehiculele având o lățime maximă de 2 m; 

 c) pe partea stângă. 

 

 

9      Cât trebuie să fie masa totală maximă admisă a remorcii cu trei osii, pe un drum  

              european? 

 

 a) 15 t; 

 b) 10 t; 

 c) 22 t. 

 

 

10    Autovehiculele cu remorcă pot circula în localități, în zona drumurilor cu denivelări  

              semnalizate ca atare, cu o viteză mai mare de 30 km/h? 

 a) nu; 

 b) da, dacă drumul permite; 

 c) da, dacă în zona respectivă nu sunt pietoni. 

 

 

11    Pe ce bandă vor circula vehiculele lente sau grele?  

  a) pe banda de lângă acostament sau bordură, dacă în sensul de mers nu este amenajată o  

      bandă destinată acestora; 

  b) pe banda de lângă axul drumului; 

  c) pe oricare dintre benzi, dacă circulă cu viteza maximă admisă pe sectorul de drum  

      respectiv. 

 


