
CHESTIONARUL Nr. 5 

pentru examinarea la reguli specifice categoria E 

 

      

1        Atunci când conducătorii a două autovehicule circulă în aceeași direcție dar pe benzi  

            diferite, pe un drum public prevăzut cu minimum trei benzi pe sens, și intenționează să  

            se înscrie pe banda liberă dintre ei, această bandă va fi ocupată de: 

 

a) autovehiculul care circulă pe banda din dreapta față de cel care circulă pe banda din  

    stânga; 

b) autovehiculul care circulă pe banda din stânga față de cel care circulă pe banda din  

    dreapta; 

c) autovehiculul care circulă cu viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv. 

 

 

2     Cât trebuie să fie masa totală maximă admisă a unei remorci cu două osii, pe un drum  

            european? 

 

a) 7,5 t; 

 b) 3,5 t; 

 c) 17 t. 

 

  

3      Cum trebuie să procedezi înainte de a te angaja într-o depășire, dacă tractezi o  

            remorcă? 

 

            a) semnalizezi și te apropii cât mai mult de cel pe care intenționezi să îl depășești; 

            b) îl avertizezi sonor și optic pe conducătorul auto pe care intenționezi să îl depășești; 

            c) te asiguri că autovehiculul care circulă în fața sau în spatele tău nu a inițiat o astfel de  

                manevră. 

 

 

4     Ce îi este interzis conducătorului unui vehicul destinat transportului de marfă cu  

            remorcă?                               

                  
            a) să conducă vehiculul cu dispozitive neomologate montate pe sistemul de evacuare a  

                gazelor; 

 b) să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;                          

 c) să profereze injurii la adresa celorlalți participanți la trafic. 

 

                                                                       

5         Ce se înțelege prin „remorcă ușoară” ? 

  

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

             b) vehiculul fără motor care se deplasează pe drumurile publice prin inerție; 

             c) remorca a cărei greutate este reglată funcție de greutatea vehiculului tractor.  

  



 

 

       
6      Atunci când conduci pe un drum național un autovehicul din categoria B, care  

              tractează o remorcă, viteza maximă admisă este de: 

  

  a) 80 km/h; 

   b) 90 km/h; 

  c) 100 km/h. 

 

 

7      În care dintre cele trei situații depășirea este interzisă dacă ești conducătorul unui  

              autovehicul cu remorcă? 

 

  a) pe drumurile unde sensurile de circulație sunt despărțite prin marcaj discontinuu; 

  b) pe drumul cu o singură bandă pe sens; 

  c) pe drumul unde sensurile de circulație sunt despărțite prin marcaj longitudinal continuu,  

                 iar pentru depășire ar fi necesară încălcarea acestuia. 

 

 

8      Unde este interzisă oprirea unui autovehicul cu remorcă? 

              

  a) pe partea carosabilă a drumurilor naționale; 

  b) pe trecerile pentru pietoni și la mai puțin de 25 m înainte și dincolo de acestea; 

 c) pe drumurile publice cu lățimea mai mică de 6 m. 

 

 

9      Conduci un autovehicul cu remorcă. Când vei acorda prioritate de trecere?  

 

 a) La întâlnirea indicatorului “Sfârșitul drumului cu prioritate”; 

 b) La întâlnirea indicatorului “Prioritate față de circulația din sens invers”; 

 c) La întâlnirea indicatorului “Prioritate pentru circulația din sens invers”. 

 

 

10    Este permis mersul înapoi pe un drum public cu un autovehicul cu remorcă? 

 

 a) nu; 

 b) da, dar nu mai mult de 50 m; 

 c) da, dar nu mai mult de 100 m. 

 

 

11    Permisul de conducere pentru categoria BE se poate obține la vârsta de:  

 

  a) 21 ani; 

  b) 18 ani; 

  c) 24 ani. 

 


