
ÎNTREBĂRI SPECIFICE PENTRU CAT. C, CE, D 

 
 

1 

 

Care din următoarele cauze determină sulfatarea plăcilor bateriei de acumulatoare? 

 

a) scurtcircuitarea a cel puţin unui element din componenţa bateriei; 

b) nivelul scăzut al electrolitului; 

c) prezenţa apei distilate în electrolit; 

 

2 

 

Care este rolul bateriei de acumulatoare? 

 

a) transformă curentul de joasă tensiune în curent de înaltă tensiune; 

b) alimentează consumatorii cu energie electrică atunci când motorul nu funcţionează; 

c) transformă curentul alternativ debitat de alternator în curent continuu; 

 

3 

 

Ce cauze determină modificarea intensităţii luminii farurilor odată cu modificarea    

turaţiei motorului? 

 

a) defectarea alternatorului; 

b) releul regulator de tensiune funcţionează necorespunzător; 

c) bateria de acumulatoare este descărcată; 

 

4 

 

Străpungerea unei diode din puntea de redresare trifazică a alternatorului se   

manifestă astfel: 

 

a) dioda conduce curentul în ambele sensuri; 

b) dioda nu conduce curentul în nici un sens; 

c) dioda se încălzeşte puternic la trecerea curentului electric; 

 

5 

 

Care sunt elementele circuitului de joasă tensiune al instalaţiei de aprindere clasice  

prin scânteie? 

 

a) acumulatorul, contactul, înfăşurarea secundară a bobinei de inducţie, fişele bujiilor; 

b) acumulatorul, contactul, înfăşurarea primară a bobinei de inducţie, contactele platinate,  

 condensatorul; 

c) acumulatorul, demarorul, înfăşurarea secundară a bobinei de inducţie; 

 

6 

 

Aducerea la nivel a electrolitului din bateria de acumulatoare se face prin completare  

cu: 

 

a) apă distilată; 

b) apă oxigenată; 

c) electrolit cu densitate corespunzătoare; 

 

 



  

 7 

 

Străpungerea diodelor din puntea de redresare trifazică a alternatorului se datorează: 

 

a) inversării legăturilor bornelor bateriei de acumulatoare; 

b) folosirii unor consumatori electrici de putere pe perioade îndelungate; 

c) punerii la masă a firului bobinei de excitaţie; 

 

 

8 

 

Ce măsuri de protecţie se iau pentru a evita defectarea alternatorului sau a punţii 

redresoare? 

 

a) nu se lasă contactul pus atâta vreme cât motorul nu funcţionează; 

b) nu se sudează cu arc electric autovehiculul cu alternatorul conectat în circuit; 

c) nu se tensionează în exces cureaua de antrenare a alternatorului; 

 

 

9 

 

Care este rolul bobinei de inducţie? 

 

a) induce curent în înfăşurările alternatorului; 

b) transformă curentul alternativ debitat de alternator în curent continuu; 

c) transformă curentul de joasă tensiune în curent de înaltă tensiune; 

 

 

10 

 

Care este rolul punţii redresoare? 

 

a) induce curent în înfăşurările alternatorului; 

b) transformă curentul alternativ debitat de alternator în curent continuu; 

c) transformă curentul de joasă tensiune în curent de înaltă tensiune; 

 

 

11 

 

Care sunt elementele circuitului de înaltă tensiune al instalaţiei clasice de aprindere   

prin scânteie? 

 

a) înfăşurarea secundară a bobinei de inducţie, fişa centrală, distribuitorul, fişele bujiilor,  

    bujiile; 

b) capacul distribuitor, contactul, înfăşurarea primară a bobinei de inducţie, bateria de  

    acumulatori; 

c) bateria de acumulatori, contactul, înfăşurarea primară a bobinei de inducţie, ruptorul, masa; 

 

 

12 

 

Care este rolul demarorului? 

 

a) să pună în mişcare compresorul; 

b) să pună în mişcare motorul autovehiculului; 

c) să pună în mişcare ventilatorul de răcire; 

 

 

13 

 

Generatorul de curent alternativ (alternatorul) al unui autovehicul serveşte la: 

 

a) pornirea motorului autovehiculului; 

b) alimentarea cu energie electrică a consumatorilor; 

c) încărcarea bateriei de acumulatoare; 



 

14 

 

Cum trebuie să fie nivelul electrolitului în bateria de acumulatoare? 

 

a) cu 10 – 15 mm sub nivelul plăcilor; 

b) cu 10 – 15 mm deasupra nivelului plăcilor; 

c) la nivelul plăcilor; 

 

 

15 

 

Care dintre supapele motorului cu ardere internă se uzează mai repede? 

 

a) supapa de admisie; 

b) supapa de evacuare; 

c) ambele supape se uzează în mod egal; 

 

 

16 

 

Blocarea termostatului din circuitul instalaţiei de răcire a motorului în poziţia “închis” 

conduce la: 

 

a) supraîncălzirea motorului; 

b) funcţionarea motorului cu întreruperi; 

c) spargerea furtunelor instalaţiei de răcire; 

 

 

17 

 

Când este recomandată montarea pe autovehicul a anvelopelor de iarnă? 

 

a) când temperatura exterioară scade sub 7 0 C; 

b) când temperatura exterioară scade sub - 7 0 C; 

c) când partea carosabilă este acoperită cu zăpadă sau gheaţă; 

 

 

18 

 

Patinarea ambreiajului unui autovehicul este determinată de: 

 

a) cursa liberă prea mică a pedalei de ambreiaj; 

b) cursa liberă prea mare a pedalei de ambreiaj; 

c) uzura accentuată a rulmentului de presiune; 

 

 

19 

 

Prin ce se deosebeşte profilul anvelopei de iarnă de cel de vară? 

 

a) şanţurile profilului sunt mai adânci; 

b) modelul profilului este sub forma unui fulg de nea; 

c) canalele de evacuare ale apei sunt mai largi; 

 

 

20 

 

Prin ce se deosebeşte anvelopa de iarnă de cea de vară? 

 

a) materialul din care este confecţionată diferă; 

b) modelul profilului este diferit; 

c) dimensiunile anvelopei diferă; 

 

 



 

21 

 

La ce intervale de timp se recomandă înlocuirea lichidului de frână la autovehicule? 

 

a) anual; 

b) la fiecare doi ani; 

c) la fiecare trei ani; 

 

 

22 

 

Şuieratul pneurilor în viraje poate avea drept cauză: 

 

a) unghiul de fugă incorect reglat; 

b) unghiul de convergenţă incorect reglat; 

c) unghiul de cădere incorect reglat; 

 

 

23 

 

Ce rol are mecanismul de direcţie al unui autovehicul? 

 

a) să permită o conducere uşoară şi sigură a autovehiculului, atât în linie dreaptă cât şi în   

    viraje; 

b) să permită menţinerea continuă a controlului asupra direcţiei de mers; 

c) să asigure stabilitatea în mers a autovehiculului în toate situaţiile; 

 

 

24 

 

Pompa de înaltă presiune a sistemului de direcţie cu servomecanism hidraulic poate fi 

antrenată de: 

 

a) arborele cotit al compresorului de aer; 

b) arborele cu came; 

c) arborele cardanic; 

 

 

25 

 

Stabilitatea roţilor directoare se realizează prin: 

 

a) ajustajele strânse din articulaţii şi caseta de direcţie; 

b) unghiurile de montaj ale roţilor directoare; 

c) blocarea axului volanului; 

 

 

26 

 

Mişcarea laterală liniară a volanului poate fi determinată de: 

 

a) slăbirea şuruburilor de prindere a casetei de direcţie pe şasiu; 

b) slăbirea şuruburilor de prindere a volanului în consolă; 

c) uzura mare a articulaţiilor barelor de direcţie; 

  

 

27 

 

Care este rolul diferenţialului în transmisia unui autovehicul? 

 

a) măreşte forţa de tracţiune a autovehiculului; 

b) măreşte aderenţa roţilor motoare; 

c) permite învârtirea roţilor motoare independent una faţă de alta; 

 



 

28 

 

Care dintre următoarele cauze determină manevrarea greoaie a volanului în cazul unui 

sistem de direcţie cu servomecanism hidraulic? 

 

a) jocul mare din angrenajele casetei de direcţie; 

b) jocul mare din articulaţiile direcţiei; 

c) defectarea pompei hidraulice de înaltă presiune; 

 

 

29 

 

Care din următoarele cauze determină mărirea timpului de reacţie al frânei? 

 

a) distanţa prea mică dintre saboţi şi tamburi; 

b) distanţa prea mare dintre saboţi şi tamburi; 

c) uzura pneurilor din faţă; 

 

 

30 

 

Conductele de legătură pentru frâna de serviciu de la remorcă asigură: 

 

a) alimentarea cu aer comprimat a roţilor remorcii şi returnarea acestuia în rezervorul   

    vehiculului trăgător; 

b) alimentarea cu aer comprimat a frânei de serviciu a remorcii; 

c) alimentarea frânei de serviciu a remorcii cu lichid de frână sub presiune; 

 

 

31 

 

Uzura neuniformă a benzii de rulare a pneului se produce din cauza: 

 

a) rulării cu presiune prea mare în pneuri; 

b) rulării cu presiune prea mică în pneuri; 

c) ovalizării tamburului roţii respective; 

 

 

32 

 

Armarea manuală a resoartelor din cilindrii dubli de frână din spate poate duce la: 

  

a) ineficacitatea frânei de ajutor; 

b) ineficacitatea frânei de serviciu; 

c) dereglarea sistemului de frânare; 

 

 

33 

 

Cilindrii dubli de frânare acţionează asupra: 

 

a) supapei de siguranţă a aerului comprimat; 

b) dispozitivului de acţionare a saboţilor; 

c) arcurilor de readucere a saboţilor; 

 

 

34 

 

Uzura părţii exterioare a benzii de rulare a pneurilor roţilor directoare este cauzată de: 

 

a) convergenţa prea mare a roţilor;  

b) ovalizarea tamburilor; 

c) divergenţa prea mare a roţilor;   

 

 



 

35 

 

Care dintre factorii enumeraţi mai jos influenţează durata de viaţă a pneurilor? 

 

a) puterea motorului, numărul de osii, viteza de deplasare; 

b) viteza de deplasare, modul de conducere, presiunea corespunzătoare; 

c) tonajul autovehiculului, numărul de roţi, viteza de deplasare;  

 

 

36 

 

Uzura neuniformă a benzii de rulare a unui pneu pe toată lăţimea acesteia este produsă 

de: 

  

a) blocarea frânei roţii respective; 

b) neechilibrarea roţii respective; 

c) presiunea prea mare în pneul respectiv; 

 

 

37 

 

Uzura neuniformă a unui pneu se poate produce din cauza: 

 

a) ovalizării tamburului roţii respective; 

b) neechilibrării roţilor; 

c) folosirii frânei de ajutor; 

 

 

38 

 

Uzura unui pneu pe una dintre marginile benzii de rulare se datorează: 

 

a) defectării amortizorului din partea roţii respective; 

b) presiunii prea scăzute din pneul respectiv; 

c) dereglării geometriei direcţiei; 

 

 

39 

 

Uzura părţii interioare a benzii de rulare a pneurilor roţilor directoare este cauzată de: 

 

a) convergenţa prea mare a roţilor; 

b) ovalizarea tamburilor; 

c) divergenţa prea mare a roţilor; 

 

 

40 

 

Ruperea firelor de cord ca urmare a deformărilor mari ale carcasei anvelopei este o 

consecinţă a rulării: 

 

a) pe drumuri accidentate; 

b) cu presiune prea mare în pneul respectiv; 

c) cu presiune scăzută în pneul respectiv;  

 

 

41 

 

 

Care defecţiuni pot cauza apariţia bătăilor în funcţionarea suspensiei? 

 

a) defectarea amortizoarelor; 

b) ruperea arcurilor; 

c) uzura bucşelor elementelor suspensiei;  

 

 



 

42 

 

 

Care din cauzele de mai jos conduce la uzura prematură a pneurilor roţilor directoare? 

 

a) rularea cu viteză ridicată; 

b) reglarea greşită a unghiurilor direcţiei; 

c) reglarea greşită a angrenajelor casetei de direcţie; 

 

 

43 

 

Care din următoarele măsuri trebuie luate pentru prelungirea duratei de funcţionare 

a pneurilor? 

 

a) rularea cu presiune corespunzătoare în pneuri; 

b) echilibrarea roţilor; 

c) permutarea roţilor; 

 

 

44 

 

Care este rolul mecanismului de distribuţie al motorului? 

 

a) asigură formarea curentului electric de înaltă tensiune şi distribuirea acestuia la bujii; 

b) asigură pătrunderea amestecului carburant în cilindrii motorului şi evacuarea gazelor 

    arse; 

c) asigură uniformizarea mersului motorului prin acumularea surplusului de energie  

    debitat în timpul motor şi utilizarea acestuia în ceilalţi timpi; 

 

 

45 

 

Circuitul de înaltă presiune al instalaţiei de alimentare a motorului DIESEL are în 

componenţă: 

 

a) pompa de alimentare şi conductele de legătură; 

b) pompa de injecţie, injectoarele şi conductele de legătură; 

c) pompa de alimentare, pompa de injecţie şi filtrele de combustibil; 

 

 

46 

 

Unghiul de cădere prea mare duce la uzura pneurilor: 

 

a) pe marginea exterioară a benzii de rulare; 

b) pe marginea interioară a benzii de rulare; 

c) pe mijlocul benzii de rulare; 

 

 

47 

 

Ce defecte ale pneurilor apar din cauza supraîncărcării vehiculului? 

  

a) ruperea firelor de cord; 

b) uzura neuniformă a benzii de rulare; 

c) crăpături circumferenţiale deasupra talonului la anvelopele radiale; 

 

 

48 

 

Care din următoarele cauze provoacă decuplarea spontană din viteză? 

 

a) uzura accentuată a danturii pinioanelor cutiei de viteze; 

b) vâscozitatea scăzută a lubrifiantului din cutia de viteze; 

c) uzura accentuată sau ruperea dispozitivului de zăvorâre ; 



 

49 

 

Care dintre condiţiile de mai jos trebuie să le îndeplinească o remorcă pentru a putea fi 

tractată pe un drum public? 

 

a) să aibă în faţă şi în spate numere de înmatriculare; 

b) să fie prevăzută cu sistem de frânare inerţial sau cu cele două sisteme de frânare ca ale   

    vehiculului trăgător; 

c) să fie prevăzută în partea din spate cu acelaşi sistem de iluminare-semnalizare ca şi cel al  

    autovehiculului trăgător; 

 

 

50 

 

Câte remorci poate tracta un autocamion? 

 

a) o singură remorcă; 

b) cel mult două remorci; 

c) cel mult trei remorci; 

 

 

51 

 

În ce condiţii se poate remorca un autovehicul care are instalaţia de iluminare-

semnalizare defectă? 

  

a) dacă se pun în funcţiune luminile de avarie ale vehiculului remorcat; 

b) dacă se asigură cel puţin funcţionarea luminilor din partea stângă a autovehiculului; 

c) dacă deplasarea se face în timpul zilei, având un panou cu inscripţia “Fără semnalizare” şi  

    indicatorul “Alte pericole” plasate pe vehiculul remorcat; 

 

 

52 

 

Remorcile grele ale autocamioanelor pot fi tractate pe drumurile publice numai dacă 

sunt echipate cu: 

 

a) sistem de frânare acţionat de la frâna de serviciu a autovehiculului trăgător; 

b) sistem de frânare hidraulic; 

c) sistem de frânare inerţial; 

 

 

53 

 

În cazul remorcilor prevăzute cu o singură conductă de legătură pentru frâna de 

serviciu: 

 

a) aceasta asigură alimentarea cu energie electrică a remorcii; 

b) aceasta asigură alimentarea cu lichid de frână; 

c) aceasta asigură alimentarea cu aer sub presiune şi frânarea remorcii în cazul ruperii  

    dispozitivului de tractare; 

 

 

54 

 

Ce obligaţii aveţi dacă remorcaţi un autovehicul rămas în pană? 

 

a) să comunicaţi conducătorului vehiculului remorcat traseul de urmat; 

b) să circulaţi cu luminile de întâlnire aprinse; 

c) să montaţi pe vehiculul remorcat indicatorul “Alte pericole”;  

 

 



 

55 

 

Care dintre următoarele condiţii trebuie îndeplinite în cazul remorcării unui autovehicul 

cu defecţiuni la sistemul de frânare? 

 

a) să se verifice dacă bara de tracţiune este omologată; 

b) la volanul autovehiculului remorcat să se găsească un conducător cu permis de conducere  

    valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul respectiv; 

c) remorcarea să se execute cu bară metalică cu o lungime de cel mult 4 m; 

 

 

56 

 

Care dintre condiţiile de mai jos trebuie să le îndeplinească o remorcă pentru a putea fi 

tractată pe un drum public? 

 

a) să fie prevăzută cu sistem de frânare; 

b) să fie prevăzută în partea din spate cu acelaşi sistem de iluminare-semnalizare ca şi cel al  

    autovehiculului trăgător; 

c) să fie prevăzută cu sistem de iluminare-semnalizare propriu; 

   

 

57 

 

Ce condiţii tehnice trebuie să îndeplinească remorcile cu o greutate maximă autorizată 

care depăşeşte 3.500 kg.? 

 

a) să fie prevăzute cu sistem de frânare comandat de frâna de serviciu a autovehiculului  

    trăgător; 

b) să fie prevăzute cu dispozitiv de frânare inerţial; 

c) să fie echipate cu două sisteme de frânare de siguranţă; 

 

 

58 

 

Cum procedaţi dacă remorca pe care o tractaţi a suferit o defecţiune pe care nu o puteţi 

remedia pe loc? 

 

a) decuplaţi remorca, o asiguraţi cu frâna de ajutor şi vă continuaţi drumul; 

b) decuplaţi remorca şi anunţaţi serviciul de depanare la numărul 112; 

c) scoateţi remorca în afara părţii carosabile; 

 

 

59 

 

Ce obligaţii aveţi dacă remorcaţi un autovehicul rămas în pană? 

 

a) să vă asiguraţi că bara de remorcare nu depăşeşte lungimea de 4 m; 

b) să vă asiguraţi că bara de remorcare este destul de rigidă; 

c) să vă asiguraţi că bara de remorcare este destul de groasă pentru a suporta sarcinile tractării; 

 

 

60 

 

Ce condiţii trebuie să îndeplinească o remorcă pentru a putea circula noaptea pe drumul 

public, dacă sistemul de lumini este avariat? 

 

a) să aibă în funcţiune, în partea stângă, o lumină de poziţie; 

b) să aibă montate triunghiurile reflectorizante; 

c) să aibă montat în partea din spate panoul “Fără semnalizare” şi indicatorul “Alte pericole”; 

 

 



 

61 

 

Care este rolul regulatorului de sarcină al unei remorci? 

 

a) modifică garda la sol a remorcii, în funcţie de încărcătură; 

b) modifică forţa de frânare a autovehiculului trăgător, în funcţie de încărcătura remorcii; 

c) modifică presiunea în circuitul de frânare al remorcii, în funcţie de încărcătura acesteia; 

 

 

62 

 

Care dintre condiţiile de mai jos trebuie îndeplinite pentru ca un autocamion să tracteze 

o remorcă pe drumul public? 

 

a) ansamblul de vehicule să poată realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător; 

b) elementele care compun dispozitivul de cuplare să fie omologate şi compatibile; 

c) vehiculele care compun ansamblul de vehicule nu se ating la trecerea peste denivelări, la  

    efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers;  

  

 

63 

 

Este permis ca un autocamion să remorcheze concomitent două autoturisme pe un drum 

public? 

 

a) nu ; 

b) da ; 

c) da, dacă masa celor două autoturisme nu depăşeşte 3.500 kg.; 

 

 

64 

 

Ce obligaţii are conducătorul unui autocamion care este remorcat de un alt autovehicul? 

 

a) să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului  

    trăgător; 

b) să pună în funcţiune luminile de întâlnire; 

c) să pună în funcţiune luminile de avarie; 

 

  

 

65 

 

Este permis transportul persoanelor în remorci? 

 

a) nu; 

b) da, dacă remorca este special amenajată în acest scop; 

c) da, dacă remorca este tractată de un vehicul special destinat acestui scop; 

 

 

 

66 

 

 

Care dintre faptele de mai jos este considerată contravenţie? 

 

a) utilizarea unui tahograf digital; 

b) utilizarea unui tahograf mecanic; 

c) nerespectarea prevederilor privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din  

    tahograful mecanic sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei   

    de lucru; 

 

 

 



 

67 

 

Ce obligaţii au conducătorii auto angajaţi ai operatorilor de transport rutier? 

 

a) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce  

    priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic; 

b) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce  

    priveşte protecţia mediului; 

c) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce  

    priveşte protecţia bunurilor; 

 

 

68 

 

Cum se defineşte un autovehicul? 

 

a) orice vehicul echipat cu motor în scopul deplasării pe un drum public, cu excepţia  

    tramvaielor, a celor care se deplasează ocazional pe drumul public sau a celor destinate  

    lucrărilor sau serviciilor; 

b) orice vehicul autopropulsat; 

c) orice vehicul dotat cu un motor cu o putere mai mare de 11 kW;  

 

 

69 

 

Activitatea de transport rutier este: 

 

a) o activitate conexă altor activităţi ale unei societăţi comerciale; 

b) o activitate desfăşurată cu orice autovehicul care corespunde normelor tehnice de circulaţie; 

c) o activitate de deplasare a persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un  

    ansamblu de vehicule rutiere pe un drum deschis circulaţiei publice; 

 

 

 

70 

 

Când pot dispune inspectorii de trafic ai ISCTR imobilizarea unui vehicul? 

 

a) în cazul în care conducătorul auto nu are asupra sa permisul de conducere sau atestatul  

profesional; 

b) în cazul în care din dotarea autovehiculului lipsesc triunghiurile reflectorizante, trusa de 

prim-ajutor sau stingătorul; 

c) în cazul nerespectării de către conducătorul auto a prevederilor legale în vigoare privind 

perioadele de conducere şi de odihnă; 

 

 

71 

 

Cu ce viteză maximă poate circula un autovehicul în zona rezidenţială? 

 

a) 5 km/h; 

b) 20 km/h; 

c) 30 km/h; 

 

 

72 

 

Cum se defineşte o remorcă? 

 

a) orice vehicul care poate fi remorcat; 

b) orice vehicul fără motor destinat prin construcţie să fie tractat de un autovehicul sau de un  

    tractor; 

c) orice vehicul dotat cu cel puţin o osie şi două roţi; 

 



 

73 

 

Ce obligaţii au conducătorii auto angajaţi ai operatorilor de transport rutier? 

 

a) să acopere întotdeauna încărcătura cu prelată; 

b) să repartizeze şi să fixeze încărcătura numai sub supravegherea autorităţii competente; 

c) să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea  

    mărfurilor transportate; 
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La ce categorie de vehicule se referă reglementările referitoare la stabilirea perioadelor 

de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto? 

 

a) la vehiculele destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată,  

    inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 7,5 tone; 

b) la vehiculele destinate transportului de persoane a căror masă totală maximă autorizată  

    depăşeşte 3,5 tone; 

c) la vehiculele destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată,  

    inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone; 
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Ce obligaţie au conducătorii auto angajaţi ai operatorilor de transport rutier când 

efectuează operaţiuni de transport? 

 

a) să aibă asupra lor fişa de protecţie a muncii; 

b) să poarte echipament de protecţie; 

c) să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control; 
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Cum se defineşte o semiremorcă? 

 

a) o remorcă a cărei greutate este preluată în parte de vehiculul trăgător; 

b) o remorcă cu cel mult o osie; 

c) o remorcă cu o greutate mai mică de 750 kg.; 
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Cum se defineşte pauza, conform reglementărilor în vigoare? 

 

a) perioada în care conducătorul auto nu are voie să conducă; 

b) orice perioadă de repaus intercalată în timpul conducerii, în timpul căreia conducătorul nu  

    are dreptul să conducă sau să efectueze alte sarcini şi al cărei scop unic este odihna; 

c) perioada în care conducătorul auto poate efectua numai lucrări de întreţinere şi reparaţii,  

    fără a conduce autovehiculul; 
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Aparatul tahograf este necesar pentru: 

 

a) a înregistra corect şi distinct perioadele de conducere şi cele de odihnă, precum şi viteza de   

    deplasare; 

b) a ţine legătura cu angajatorul; 

c) a economisi carburantul ; 
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Care este perioada normată de utilizare a foilor de înregistrare a diagramelor tahograf 

în cazul tahografului mecanic? 

 

a) 24 de ore; 

b) 48 de ore ; 

c) 72 de ore ; 
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Cum se defineşte odihna? 

 

a) orice perioadă în care conducătorul auto opreşte autovehiculul; 

b) orice perioadă în care conducătorul auto nu conduce; 

c) orice perioadă neîntreruptă de repaus de cel puţin 9 ore, alta decât pauza, în care  

    conducătorul auto poate dispune liber de timpul său; 
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Ce trebuie să menţioneze conducătorul auto pe diagrama tahograf la introducerea 

acesteia în tahograful mecanic? 

 

a) denumirea firmei, tipul autovehiculului, tonajul transportat; 

b) numele şi prenumele conducătorului auto, localitatea de plecare, numărul de kilometri la  

    plecare, data, numărul de înmatriculare al autovehiculului; 

c) localitatea de plecare şi cea de destinaţie; 
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Ce trebuie să menţioneze conducătorul auto pe diagrama tahograf la scoaterea acesteia 

din tahograful mecanic? 

 

a) localitatea, data, numărul de kilometri la sosire, numărul de kilometri parcurşi în timpul de  

    conducere; 

b) tonajul transportat ; 

c) viteza medie de deplasare ; 
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Care dintre faptele de mai jos se consideră contravenţie? 

 

a) transportarea în cabină a altor persoane decât a celor care sunt menţionate pe diagrama  

    tahograf; 

b) deţinerea, de către un conducător auto, a mai mult de o cartelă tahografică validă, în cazul  

    tahografului digital; 

c) oprirea autovehiculului în afara locurilor indicate în diagrama tahograf; 
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La ce se referă perioada de odihnă zilnică redusă? 

 

a) la perioada de somn de minimum 9 ore; 

b) la perioada de somn de minimum 11 ore; 

c) la orice perioadă de odihnă de cel puţin 9 ore, dar care să nu depăşească 11 ore; 
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La ce se referă perioada de odihnă săptămânală normală? 

 

a) la orice perioadă de odihnă de cel puţin 24 de ore consecutive; 

b) la orice perioadă de odihnă de cel puţin 48 de ore consecutive; 

c) la orice perioadă de odihnă de cel puţin 45 de ore consecutive; 
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Durata de conducere zilnică reprezintă: 

 

a) durata totală de conducere acumulată între două perioade de odihnă zilnică; 

b) perioada de conducere între două pauze obligatorii; 

c) perioada medie de conducere zilnică; 
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Care este durata maximă de conducere săptămânală? 

 

a) 45 de ore ; 

b) 54 de ore ; 

c) 56 de ore ; 
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Care este durata maximă de conducere continuă? 

 

a) 2 ore şi 30 de minute, urmată de o pauză de cel puţin 15 minute; 

b) 3 ore, urmată de o pauză de cel puţin 15 minute; 

c) 4 ore şi 30 de minute, urmată de o pauză de cel puţin 45 de minute; 
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Care este durata maximă de conducere zilnică? 

 

a) 8 ore; 

b) 9 ore; 

c) 10 ore; 
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De câte ori pe săptămână se poate prelungi durata zilnică de conducere la 10 ore? 

 

a) de două ori ; 

b) o singură dată; 

c) ori de câte ori este nevoie; 
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Care dintre obligaţiile de mai jos revin conducătorilor auto angajaţi ai operatorilor de 

transport rutier? 

 

a) să circule numai pe timp de zi şi să se odihnească pe timpul nopţii; 

b) să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de  

    siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor; 

c) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a  

    limitatoarelor de viteză; 
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Care este distribuţia duratelor maxime de conducere zilnică într-o săptămână? 

 

a) o dată 10 ore şi de 5 ori câte 9 ore; 

b) de două ori câte 10 ore intercalate la de câte 4 ori 9 ore; 

c) de maxim 6 ori câte 9 ore; 
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Se consideră contravenţie: 

 

a) neintroducerea în tahograful digital a datelor prevăzute de reglementările în vigoare; 

b) necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

c) completarea diagramei tahografului mecanic cu pixul; 
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Cum se defineşte transportul rutier? 

 

a) o deplasare de persoane sau de mărfuri cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule pe  

    un drum public; 

b) transportul efectuat cu autovehicule destinate transportului de marfă; 

c) orice deplasare efectuată pe drumurile publice; 
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Se consideră contravenţie: 

 

a) neintroducerea manuală în tahograf a unor date prevăzute de reglementările în vigoare; 

b) nerespectarea prevederilor privind utilizarea cartelelor tahografice atunci când vehiculul  

    este condus de un echipaj;   

c) nerespectarea prevederilor privind utilizarea comutatorului; 
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Cum se defineşte perioada de odihnă zilnică normală? 

 

a) perioada de odihnă realizată pe timpul nopţii, de cel puţin 8 ore; 

b) intervalul neîntrerupt de cel puţin 11 ore de odihnă; 

c) odihna realizată în două intervale de timp, primul de cel puţin 3 ore iar al doilea de cel puţin   

    6 ore;  
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Când poate fi scoasă diagrama din aparatul tahograf? 

 

a) la sfârşitul perioadei zilnice de lucru; 

b) oricând vrea conducătorul auto; 

c) în orice moment al zilei, în cazurile autorizate (control rutier, defectarea aparatului,  

    schimbarea vehiculului); 
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Care sunt datele pe care le înregistrează în mod automat sau semiautomat aparatul 

tahograf? 

 

a) distanţa parcursă de vehicul şi viteza de deplasare a acestuia; 

b) durata orelor de conducere, pauzele şi perioadele zilnice de odihnă; 

c) timpii disponibili precum şi alţi timpi de muncă; 
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Se consideră contravenţie: 

 

a) utilizarea tahografului fără avizul poliţiei rutiere; 

b) conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf şi/sau cartela  

    tahografică; 

c) deteriorarea voluntară a tahografului; 
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Se consideră contravenţie: 

 

a) nerespectarea prevederilor în vigoare privind utilizarea unor cartele tahografice defecte   

    sau expirate; 

b) nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor diagrame tahografice murdare; 

c) utilizarea tahografului digital dacă acesta nu este prevăzut cu GPS; 
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Care din următoarele defecţiuni determină funcţionarea motorului DIESEL cu fum  

alb excesiv? 

  

a) deteriorarea garniturii de chiulasă între două camere de ardere; 

b) blocarea acului injectorului; 

c) avansul la injecţie peste limita admisă; 
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Care din cauzele următoare provoacă lovituri puternice la volanul unui sistem de  

direcţie cu servomecanism hidraulic? 

 

a) pătrunderea aerului în instalaţia hidraulică; 

b) articulaţiile sunt negresate; 

c) unghiul de convergenţă este dereglat; 
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La coborârea unei pante lungi cu autovehiculul echipat cu motor cu aprindere prin  

scânteie se recomandă folosirea frânei de motor întrucât: 

 

a) se realizează o economie considerabilă de combustibil; 

b) se evită suprasolicitarea frânei de serviciu care, în astfel de condiţii, devine ineficientă; 

c) se reduce uzura motorului;  
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Care din următoarele defecţiuni ale ambreiajului fac imposibilă decuplarea  

motorului de transmisie? 

 

a) lipsa cursei libere la pedală; 

b) cursa liberă a pedalei este prea mare; 

c) deformarea discului de fricţiune (condus); 
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Pătrunderea apei în baia de ulei a motorului se constată prin: 

  

a) mersul neregulat al motorului; 

b) scăderea nivelului apei în radiator; 

c) existenţa unei spume de culoare gălbuie pe joja de nivel a motorului; 
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Cum depistaţi că ambreiajul autovehiculului patinează? 

 

a) ambreiajul se încălzeşte, iar garniturile de fricţiune (ferodou) ard cu miros specific; 

b) apar zgomote specifice de pinioane la schimbarea treptelor de viteză; 

c) autovehiculul se opreşte sau nu dezvoltă viteza normală de deplasare;  
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Care din următoarele elemente ale instalaţiei de alimentare se defectează, în general, 

primul în situaţia utilizării unui combustibil insuficient filtrat? 

  

a) pistonaşele pompei de injecţie (se gripează); 

b) injectoarele (se înfundă); 

c) supapele de refulare ale elemenţilor pompei de injecţie (se rup); 
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Autovehiculele şi remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticităţii de 

către: 

 

a) Autoritatea Rutieră Română; 

b) Direcţia Poliţiei Rutiere; 

c) Regia Autonomă “Registrul Auto Român”; 
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Oglinda retrovizoare exterioară din dreapta a unui autobuz va fi reglată astfel încât să  

se asigure vizibilitatea: 

 

a) părţii din spate a autobuzului; 

b) roţilor autobuzului; 

c) uşilor autobuzului; 
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Apariţia zgomotelor puternice de pinioane la schimbarea treptelor de viteză se  

datorează: 

 

a) uzurii accentuate a garniturilor discului de fricţiune al ambreiajului; 

b) patinării ambreiajului; 

c) decuplării insuficiente a ambreiajului; 
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Care este documentul care atestă omologarea vehiculelor pentru a circula pe 

drumurile publice? 

 

a) cartea de identitate a vehiculului; 

b) certificatul de înmatriculare al vehiculului; 

c) certificatul de înregistrare al vehiculului; 
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Instalaţia de ungere a motorului unui autovehicul asigură: 

 

a) numai ungerea cu ulei a articulaţiilor în care există frecare; 

b) numai răcirea şi filtrarea uleiului; 

c) răcirea motorului şi ungerea pieselor aflate în mişcare; 
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Verificarea nivelului uleiului în baia motorului se recomandă să se facă: 

 

a) la 1000 km parcurşi; 

b) săptămânal; 

c) zilnic; 
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Care sunt documentele care atestă starea tehnică a unui autovehicul? 

 

a) anexa certificatului de înmatriculare; 

b) foaia de parcurs semnată de conducătorul acestuia; 

c) cartea tehnică a autovehiculului; 
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Dispozitivul ABS reprezintă o componentă a unui sistem de frânare care: 

 

a) avertizează asupra apariţiei unei disfuncţionalităţi a sistemului; 

b) reglează în mod automat forţa de frânare la roată, evitând blocarea roţii; 

c) realizează forţe de frânare egale la roţile aceleiaşi punţi; 
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Uzura accentuată a ansamblului piston – segmenţi – cilindru la un motor DIESEL  

conduce la: 

 

a) supraîncălzirea motorului; 

b) apariţia unor zgomote în funcţionarea motorului; 

c) consum de ulei; 
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Care din următoarele cauze conduce la un consum mărit de combustibil la motorul  

DIESEL? 

 

a) îmbâcsirea filtrului de aer; 

b) înfundarea orificiilor de pulverizare ale injectoarelor; 

c) înfundarea filtrelor de combustibil; 
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Rateurile în galeriile de admisie şi evacuare se produc din cauza: 

 

a) jocului prea mic dintre culbutori şi supape; 

b) supraîncălzirii motorului; 

c) supraturării motorului; 
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După introducerea camerei de aer între jantă şi anvelopă, aceasta din urmă se va  

monta: 

 

a) începând din partea opusă valvei; 

b) începând de lângă valvă; 

c) din orice punct al anvelopei, indiferent de poziţia valvei; 
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Care este rolul principal al supapei de refulare a elementului pompei de injecţie? 

  

a) să împiedice picurarea motorinei din injector la sfârşitul injecţiei; 

b) să împiedice reîntoarcerea în elementul pompei de injecţie a cantităţii de motorină 

    rămase pe conductă după injecţie; 

c) să mărească presiunea motorinei refulate de elementul pompei de injecţie; 
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Prin raport de compresie se înţelege: 

 

a) raportul dintre volumul total al cilindrilor şi volumul maxim al unui cilindru; 

b) raportul dintre volumul camerei de ardere şi volumul dislocuit de piston într-o cursă 

    completă; 

c) raportul dintre volumul total al cilindrului şi volumul camerei de ardere; 
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Care din unghiurile direcţiei face ca, după efectuarea virajului, roţile directoare să 

 revină la poziţia iniţială? 

 

a) unghiul de convergenţă; 

b) unghiul de cădere (carosaj); 

c) unghiul de fugă;  
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În timpul mersului autovehiculul tinde să se deplaseze spre dreapta (“trage” spre 

dreapta). Care este cauza? 

 

a) jocul volanului este mai mare de 150; 

b) presiunea în pneul roţii din dreapta faţă este prea mică; 

c) presiunea în pneul roţii din stânga faţă este prea mică; 
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Surplusul de motorină rămas în injector după injecţie este returnat: 

 

a) în rezervorul de combustibil; 

b) în pompa de injecţie; 

c) în elementele de filtrare a combustibilului; 
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Care este rolul ambreiajului în funcţionarea unui autovehicul? 

 

a) permite plecarea de pe loc a autovehiculului; 

b) permite schimbarea treptelor de viteză în timpul mersului; 

c) protejează transmisia autovehiculului în cazul unor rezistenţe mari la înaintare; 
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Ruperea dinţilor pinioanelor din cutia de viteze se poate produce din următoarele  

cauze: 

 

a) cuplarea bruscă a ambreiajului; 

b) folosirea unui lubrifiant cu vâscozitate prea mare; 

c) uzura excesivă a discului de fricţiune; 
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Raza minimă de viraj a unui autovehicul reprezintă: 

 

a) raza minimă descrisă de urmele roţii directoare interioare în timpul efectuării virajului; 

b) raza minimă descrisă de urmele roţii directoare exterioare bracate la limita maximă; 

c) înclinarea maximă a roţilor directoare în timpul executării virajului; 
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Arderea frecventă a unei siguranţe fuzibile calibrate presupune: 

 

a) înlocuirea acesteia şi continuarea deplasării; 

b) înlocuirea cu o siguranţă calibrată de valoare mai mare; 

c) înlocuirea acesteia şi deplasarea la un atelier specializat; 
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Cum se procedează în situaţia în care se constată că marginile exterioare ale  

anvelopelor tind să se uzeze prematur? 

 

a) se efectuează permutarea roţilor; 

b) se reglează convergenţa roţilor; 

c) se măreşte presiunea aerului în anvelope cu 10% peste cea normală; 
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Un autobuz rămas în pană pe un drum public poate fi remorcat astfel: 

 

a) cu o bară metalică a cărei lungime este de cel puţin 4 m; 

b) cu o bară metalică a cărei lungime este de cel mult 4 m; 

c) cu orice mijloc pentru a degaja cât mai repede partea carosabilă; 
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Scăderea presiunii aerului din instalaţia de frânare cu acţionare pneumatică este  

cauzată de: 

 

a) slăbirea curelei de antrenare a compresorului; 

b) ungerea defectuoasă a compresorului; 

c) defectarea manometrului; 
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Motorul DIESEL scoate fum de culoare albăstruie atunci când: 

 

a) uleiul din instalaţia de ungere este de calitate necorespunzătoare; 

b) avansul la injecţie este prea mare; 

c) segmenţii sunt uzaţi peste limita admisă; 
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Uzura pronunţată a crucilor transmisiei cardanice a unui autovehicul conduce la: 

 

a) trepidaţii ale caroseriei; 

b) ieşirea din viteză în timpul mersului; 

c) cuplarea cu dificultate a treptelor de viteză; 
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                                 În timp ce conduceţi un autocamion întâlniţi indicatorul   

                                 alăturat. Vă puteţi continua deplasarea în acest caz? 

 

                                  a) da, dacă încărcătura nu depăşeşte greutatea înscrisă pe  

  indicator; 

                                  b) da, dacă autocamionul este gol, indiferent de greutatea lui; 

                                  c)  da, dacă greutatea autocamionului şi a încărcăturii nu depăşesc   

                                       greutatea înscrisă pe indicator; 
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  Care este ordinea de trecere a celor trei vehicule    

  ajunse simultan în intersecţia din imagine? 

 

                                                         a) bicicleta, autocamionul, motocicleta;  

                                                         b) bicicleta, motocicleta, autocamionul;  

                                                         c) motocicleta, bicicleta, autocamionul; 
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                                                                  Care din indicatoarele alăturate interzice  

                                                                  accesul autocamioanelor care transportă 

                                                                  substanţe uşor inflamabile? 

                                                  
                                a) indicatorul 1;  

                         b) indicatorul 2; 

                                                                 c) indicatorul 3; 
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                                                               Conducătorul autocamionului din imaginea                                         

                                                               alăturată va traversa intersecţia:  

 

   a) primul; 

   b) al doilea, după ce acordă prioritate  

       autocamionetei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   c) ultimul, după ce acordă prioritate celor două  

                                                                  vehicule; 

  

 

 

138 
 

 

 

 

 

                               În ce condiţii vă puteţi continua deplasarea la întâlnirea 

                               indicatorului alăturat? 

 

a) dacă gabaritul în lungime al autovehiculului pe care îl    

                                     conduceţi nu depăşeşte 2,30 m;  

        b)  dacă gabaritul în lăţime al autovehiculului nu depăşeşte 2,30 m;                       

                                c)  dacă gabaritul în înălţime al autovehiculului nu depăşeşte 2,30 m; 
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                               Indicatorul alăturat interzice accesul: 

 

                     a) autoturismelor, motocicletelor şi vehiculelor cu tracţiune animală;  

        b) autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală; 

        c) autoturismelor, motocicletelor fără ataş şi vehiculelor cu tracţiune 

            animală; 

 

1                2                 3 
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                                                                   Priviţi imaginea alăturată. Ce obligaţii   

                                                                   revin conducătorului autocamionului? 

 

          a)                                                                       a) să atenţioneze motociclistul că nu are  

            voie să efectueze depăşirea;  

        b) să reducă viteza şi să-şi păstreze poziţia  

            de mers;   

        c) să nu mărească viteza şi să circule cât  

              mai aproape de acostament; 
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                                                                   Tramvaiul din imagine se află în mers.  

                                                                   Conducătorul autocamionului execută  

                                                                   corect depăşirea acestuia? 

 

        a) nu, deoarece tramvaiele se depăşesc pe  

            partea dreaptă;  

        b) nu, deoarece păstrează o distanţă laterală  

            prea mare faţă de tramvai;   

        c) da, deoarece spaţiul dintre şina din dreapta  

            şi bordură nu permite depăşirea pe partea  

            dreaptă; 
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                                                     Care din indicatoarele alăturate interzice accesul  

                                                     autocamioanelor a căror greutate maximă  

                                                     depăşeşte 7 tone?  

 

              a) numai indicatorul 1;    

           b) ambele indicatoare; 

                               c) nici unul dintre indicatoare; 
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                                                                Care dintre autovehiculele din imaginea  

                                                                alăturată se află pe drumul prioritar şi în ce  

                                                                ordine vor pătrunde în intersecţie celelalte  

                                                                două? 

 

    a) tramvaiul, urmat de autocamion şi autoturism;  

    b) autocamionul, urmat de tramvai şi autoturism;          

                                                          c) tramvaiul, urmat de autoturism şi autocamion; 
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                                     Indicatorul alăturat interzice: 

 

                   a) accesul tuturor vehiculelor;  

              b) accesul autovehiculelor destinate unor transporturi speciale;                             

              c) accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri; 

 

 

1                2  
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                                                                Care din indicatoarele alăturate interzice  

                                                                accesul autocamioanelor a căror înălţime este 

mai                                                          mare de 3,50 m?  

 

                         a) indicatorul 1;  

                      b) indicatorul 2; 

                                          c) indicatorul 3; 
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                                                                 Conducătorul autocamionului poate executa  

                                                                 virajul la dreapta în imaginea alăturată?          

 

a) da, după ce semaforul va indica lumina de     

    culoare verde;  

     b) nu, deoarece nu s-a încadrat regulamentar; 

     c) da, deoarece a semnalizat din timp intenţia de  

         a schimba direcţia de mers; 
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                                     Indicatorul alăturat interzice accesul: 

 

                   a) autovehiculelor de mare tonaj;  

              b) tuturor autovehiculelor destinate transportului de persoane; 

              c) autobuzelor;   
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                                                                Troleibuzul din imagine urmează să plece din  

                                                                staţie. În această situaţie conducătorul auto-  

                                                                camionului este obligat să-i acorde prioritate? 

  

                                                                a) da, deoarece în apropierea mijloacelor de  

                                                                     transport în comun oprite în staţii este obligat   

                                                                     să reducă viteza;  

     b) nu, deoarece se află în mers iar troleibuzul   

         urmează să plece de pe loc; 

     c) da, deoarece conducătorul troleibuzului a  

                                                                     semnalizat intenţia de a pleca din staţie; 
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                                                               În ce ordine vor trece cele trei autovehicule  

                                                               ajunse simultan în intersecţia din imagine? 

                        

                                                                a) autocamionul, autoturismul, autofurgoneta;  

    b) autocamionul, autofurgoneta, autoturismul; 

                                        c) autofurgoneta, autocamionul, autoturismul; 
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                                        Indicatorul alăturat interzice: 

 

                     a) accesul autovehiculelor cu remorcă, cu excepţia celor cu  

                                            semiremorcă sau remorcă cu o osie;  

                b) accesul tuturor autovehiculelor cu semiremorcă; 

                c) accesul tuturor autovehiculelor care tractează remorci sau  

                                            semiremorci; 
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                                                               În situaţia din imagine conducătorul autoca- 

                                                               mionului execută regulamentar depăşirea   

                                                               motocicletei? 

  

                                                               a) da, deoarece există spaţiu suficient pentru   

                                                                   efectuarea manevrei;  

                                                               b) nu, deoarece nu a semnalizat intenţia de efec-  

                                                                   tuare a depăşirii; 

                                                         c) nu, deoarece axul drumului este materializat     

                                                             printr-un marcaj cu linie continuă; 
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                                        Indicatorul alăturat vă interzice: 

 

                     a) să depăşiţi autovehiculele destinate transportului de mărfuri;  

                b) să efectuaţi manevra de depăşire atunci când conduceţi  

                    autovehicule destinate transportului de mărfuri; 

                c) să depăşiţi alte autovehicule, indiferent de categoria şi   

                                            destinaţia autovehiculului pe care îl conduceţi;  
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                                                                 În ce ordine vor circula prin intersecţie cele                               

                                                                 patru autovehicule din imaginea alăturată?          

 

                                                                  a) autobuzul, autocamionul, autoturismul,   

                                                                      tractorul;  

      b) autoturismul, tractorul, autobuzul,  

          autocamionul; 

      c) autoturismul, autobuzul, tractorul,  

                                                                      autocamionul;                                            
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                                                     Care din indicatoarele alăturate interzice  

                                                     conducătorilor de autocamioane să depăşească         

                                                     motociclete fără ataş? 

  

             a) numai indicatorul 1;  

          b) numai indicatorul 2; 

                              c) ambele indicatoare; 

 
     1                  2 
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                                                                 Care va fi ordinea de trecere a celor trei  

                                                                 autovehicule prin intersecţia din imagine?     

  

                                                                  a) primul va trece tractorul cu remorcă, urmat 

de                                                                  autocamion simultan cu autoturismul;  

      b) primele trec autoturismul şi autocamionul,  

          după care va intra în intersecţie şi tractorul  

          cu remorcă; 

      c) autoturismul, urmat de tractor şi autocamion; 
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                                                                      Care din indicatoarele alăturate interzice  

                                                                      accesul autocamioanelor a căror lăţime 

este                                                                mai mare de 2,30 m? 

  

                               a) indicatorul 1;  

                            b) indicatorul 2; 

                                                c) indicatorul 3; 
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                                                              Conducătorul autocamionului s-a încadrat  

                                                              corect pentru a efectua virajul la stânga?     

  

                                                               a) nu, deoarece pe drum nu sunt aplicate marcaje;  

   b) nu, deoarece circulaţia se desfăşoară într-un  

       singur sens; 

    c) da; 
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                                     Care din următoarele obligaţii vă revin la întâlnirea indica- 

                                     torului alăturat atunci când conduceţi un autocamion? 

  

                  a) să acordaţi prioritate de trecere numai autocamioanelor şi auto- 

                                         buzelor care circulă din sens opus;  

             b) să acordaţi prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circulă 

                 din sens opus; 

             c) să circulaţi cu atenţie sporită, fiind un sector de drum îngustat 

                                         cu circulaţie intensă de autocamioane şi autobuze; 

 

159 

 

 

 

                                                Care din indicatoarele alăturate interzice conducăto-   

                                                rilor de autocamioane să depăşească autoturisme? 

  

        a) numai indicatorul 1;  

     b) numai indicatorul 2; 

                         c) ambele indicatoare; 
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                                                                   Conducătorul autocamionului din imaginea  

                                                                   alăturată va traversa intersecţia:          

 

                                                                    a) primul;  

        b) al doilea, după ce acordă prioritate de  

            trecere tractorului; 

        c) ultimul; 
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                                   Indicatorul alăturat vă interzice să pătrundeţi cu autocami- 

                                   onul pe drumul respectiv dacă: 

  

                a) transportaţi substanţe explozive sau uşor inflamabile;  

           b) transportaţi substanţe uşor inflamabile sau produşi chimici; 

                                   c) transportaţi substanţe explozive sau mase plastice; 
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                                                                Cum trebuie să procedeze conducătorul  

                                                                 autocamionului din imaginea alăturată  

                                                                 pentru a-şi continua drumul?     

  

                                                                 a) îşi va continua deplasarea, deoarece se află pe  

                                                                     drumul prioritar;  

     b) va aştepta apariţia luminii verzi a semaforului  

         electric şi apoi se va pune în mişcare; 

     c) va acorda prioritate de dreapta troleibuzului  

         2, după care va traversa intersecţia; 
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                                Indicatorul alăturat arată că: 

  

                                a) circulaţia este deviată pe primul drum la dreapta;  

        b) primul drum la dreapta este întrerupt; 

        c) drumul are o bandă suplimentară destinată circulaţiei vehiculelor 

            lente; 
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                                   Indicatorul alăturat vă interzice să pătrundeţi cu autoca- 

                                   mionul pe sectorul de drum astfel semnalizat dacă: 

  

                        a) greutatea acestuia depăşeşte 6,5 tone;  

           b) greutatea pe osie a acestuia depăşeşte 6,5 tone; 

           c) greutatea pe osia dublă a acestuia depăşeşte 6,5 tone; 
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                                                                Sunteţi conducătorul autocamionului cu   

                                                                remorcă din imaginea alăturată şi urmează să  

                                                                traversaţi intersecţia iar semafoarele nu  

                                                                funcţionează. Aveţi prioritate de trecere?     

  

                                                                 a) da, deoarece circulaţi pe drumul prioritar;  

     b) da, deoarece intraţi în intersecţie în acelaşi  

          timp cu motocicleta; 

     c) nu, deoarece trebuie să acordaţi prioritate  

         troleibuzului care este un mijloc de transport   

                                                                     în comun; 
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                                                                 Conducătorul autodubei din imaginea  

                                                                 alăturată a oprit voluntar. A procedat  

                                                                  regulamentar?     

  

                                                                  a) nu, deoarece spaţiul dintre autodubă şi  

                                                                      troleibuz nu permite trecerea simultană a                               

                                                                      două vehicule care vin din sensuri opuse;  

      b) nu, deoarece se află la mai puţin de 25 m de  

          indicatorul staţiei de troleibuz; 

      c) da, deoarece în zonă nu există nici o   

                                                                       restricţie de circulaţie; 
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                                  Cui trebuie să acordaţi prioritate de trecere atunci când 

                                   întâlniţi indicatorul alăturat însoţit de panoul adiţional? 

  

                a) numai vehiculelor care circulă pe drumul prioritar;  

           b) numai vehiculelor care circulă din partea stângă; 

           c) tuturor vehiculelor; 
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                                                                Căruia dintre cele două autovehicule                         

                                                                 trebuie să-i acorde prioritate de trecere  

                                                                 conducătorul autocamionului? 

  

                                                                  a) numai autoturismului;  

      b) numai tractorului; 

      c) ambelor autovehicule; 
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                             Conduceţi un autocamion cu remorcă. În ce condiţii vă puteţi 

                             continua deplasarea la întâlnirea indicatorului alăturat? 

  

                   a) dacă lungimea autocamionului nu depăşeşte valoarea înscrisă 

                                  pe indicator;  

      b) dacă lungimea ansamblului autocamion-remorcă nu depăşeşte 

          valoarea înscrisă pe indicator; 

                              c) dacă lungimea remorcii nu depăşeşte valoarea înscrisă pe indicator; 
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                                                             Care din cele două autovehicule din imaginea  

                                                             alăturată trebuie să acorde prioritate de  

                                                              trecere? 

  

                                                               a) autocamionul;  

   b) tractorul; 

   c) întrucât ambele se află pe drumul prioritar,  

       autocamionul acordă prioritate de dreapta  

       tractorului; 
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                                   Indicatorul alăturat limitează: 

  

                        a) înălţimea încărcăturii de la platforma vehiculului;  

           b) înălţimea vehiculului; 

                                   c) înălţimea totală a vehiculului, inclusiv încărcătura; 
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                                                                  Care este ordinea de trecere prin intersecţie 

                                                                  a celor trei autovehicule din imaginea  

                                                                  alăturată? 

  

                                                                   a) autocamionul, autoturismul, motocicleta;  

       b) motocicleta, autoturismul, autocamionul; 

       c) motocicleta, autocamionul, autoturismul; 
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                                    Indicatorul alăturat permite accesul: 

  

                 a) autocamioanelor;  

            b) motocicletelor fără ataş; 

            c) bicicletelor; 
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                                                                 Cum trebuie să procedeze conducătorul  

                                                                 autocamionului  pentru a-şi continua  

                                                                 deplasarea? 

 

                                                                  a) va acorda prioritate de trecere numai  

                                                                      tramvaiului 1, deoarece pătrunde într-o   

                                                                      intersecţie cu sens giratoriu;  

      b) va traversa intersecţia după ce va acorda  

          prioritate de trecere celor două tramvaie; 

      c) va acorda prioritate de trecere tramvaielor,  

          deoarece acestea se află în mişcare; 
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                                                     Care din indicatoarele alăturate interzice accesul 

auto-                                            camioanelor cu remorcă a căror lungime totală este 

                                                     mai mare de 12 m? 

  

             a) numai indicatorul 1;  

          b) ambele indicatoare; 

                              c) nici unul; 
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                                                                    Conducătorul autocamionului din  

                                                                     imaginea alăturată va traversa intersecţia:          

 

                                                                     a) primul;  

         b) al doilea, după ce acordă prioritate  

             autoturismului; 

                                                                     c) ultimul, după ce acordă prioritate ambelor  

                                                                         autovehicule; 
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                                      Vă aflaţi la volanul unui autocamion şi întâlniţi indicatorul 

                                       alăturat. Cum veţi proceda în această situaţie? 

  

                     a) nu veţi depăşi vehiculul care circulă în faţa dv.;  

                b) nu veţi depăşi vehiculul care circulă în faţa dv. dacă acesta   

                    este un autocamion; 

                c) nu veţi depăşi vehiculul care circulă în faţa dv. dacă acesta  

                    este un autoturism; 
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                                                               Cum trebuie să procedeze din punct de  

                                                                vedere al conduitei preventive conducătorul   

                                                                autocamionului din imaginea alăturată?  

 

                                                                a) continuă deplasarea cu aceeaşi viteză   

                                                                    întrucât tractoristul încalcă prevederile legale;                                                                     

    b) reduce viteza, circulă cât mai aproape de  

        marginea din dreapta a drumului şi, la nevoie,  

        opreşte; 

    c) continuă deplasarea, aprinde luminile şi  

                                                                    claxonează pentru atenţionarea tractoristului; 
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Cum trebuie semnalizată pe timp de noapte o remorcă staţionată pe partea 

carosabilă a unui drum public? 

 

a) nu este necesară semnalizarea prin mijloace suplimentare, deoarece remorcile sunt  

    dotate cu catadioptri; 

b) prin instalarea a câte unui triunghi reflectorizant în faţa şi în spatele remorcii; 

c) pe timpul nopţii este interzisă staţionarea remorcilor pe drumurile publice; 
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În care din următoarele situaţii conducătorii de vehicule trebuie să fie dirijaţi la 

manevrarea vehiculului înapoi?            

 

a) la ieşirea din curţi, garaje sau alte spaţii laterale drumului public; 

b) în curbe cu vizibilitate redusă; 

c) când vizibilitatea în spate este împiedicată; 
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Persoanele juridice au obligaţia ca pentru vehiculele care se deplasează în cursă să 

elibereze: 

 

a) foaie de parcurs sau ordin de serviciu; 

b) licenţă de transport; 

c) atestat profesional; 
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La intersecţiile fără marcaje, conducătorul autocamionului care doreşte să se 

deplaseze pe direcţia “înainte” ocupă din mers: 

 

a) rândul din dreapta; 

b) oricare dintre rânduri; 

c) rândul din stânga; 
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Cum trebuie să procedeze conducătorul unui autocamion pentru a manevra înapoi 

autovehiculul când condiţiile de vizibilitate nu sunt asigurate? 

                  
 a) să se asigure prin intermediul oglinzilor exterioare şi să claxoneze cu intermitenţă; 

 b) să manevreze autovehiculul astfel încât să poată evita orice pericol, după ce s-a   

     asigurat temeinic; 

 c) să fie dirijat de cel puţin o persoană, aflată în afara autovehiculului; 
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Care din următoarele obligaţii revin conducătorilor autovehiculelor cu masa 

maximă autorizată mai mare de 3,5 tone?             

 

a) să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara      

    acestora; 

b) să aibă în autovehicul o bară metalică a cărei lungime să fie de cel puţin 4 m; 

c) să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când        

    execută intervenţii la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public;  
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Conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase le  

este interzis:  

 

a) să provoace şocuri autovehiculului în mers; 

b) să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea sa, a însoţitorului ori a unei  

    alte persoane calificate; 

c) să transporte alte încărcături care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a         

    pericolului; 
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Autovehiculul staţionat pe timp de noapte pe partea carosabilă a unui drum public  

 neiluminat se semnalizează prin:                               

                  
 a) aprinderea luminilor de avarie; 

 b) aprinderea luminilor de poziţie sau de staţionare;                          

 c) instalarea, în faţă şi în spate, a triunghiurilor fluorescent-reflectorizante; 
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Care este limita maximă de viteză pe drumurile judeţene, în afara localităţilor, 

pentru autovehiculele din categoria C?  

 

a) 70 km/h; 

b) 80 km/h; 

c) 50 km/h; 
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La ce distanţă de autocamion veţi instala triunghiurile reflectorizante dacă acesta 

nu poate fi scos în afara părţii carosabile?                               

                  
 a) la cel mult 50 m în faţa şi în spatele autocamionului; 

 b) la cel puţin 30 m în faţa şi în spatele autocamionului;                          

 c) legal nu este prevăzut; 
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Care din următoarele obligaţii revin conducătorilor de autocamioane? 

  

 a) să nu transporte persoane deasupra încărcăturii sau pe părţile laterale ale caroseriei; 

 b) să nu transporte persoane în stare de ebrietate în cabina ori în caroseria  

     autocamionului; 

 c) să nu transporte mai multe persoane în cabină decât numărul de locuri stabilit în        

     certificatul de înmatriculare; 
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Autocamionul care tractează o remorcă poate circula, în afara localităţilor, cu 

viteza maximă: 

 

 a) mai mică cu 10 km/h decât viteza maximă admisă pentru autocamioane;  

 b) mai mare cu 10 km/h decât viteza maximă admisă pentru autocamioane;  

 c) egală cu cea prevăzută pentru autocamioane care nu tractează remorci; 
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Cum procedaţi atunci când circulaţi în acelaşi sens cu mijloacele de transport 

public de persoane oprite în staţii prevăzute cu alveole? 

 

a) circulaţi cu viteză redusă şi, la nevoie, opriţi pentru a permite acestora plecarea din  

    staţie; 

b) le ocoliţi cât mai departe posibil pentru a evita orice situaţie periculoasă; 

c) vă continuaţi deplasarea deoarece aveţi prioritate de trecere faţă de vehiculele care se      

    pun în mişcare; 
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Este permis transportul de persoane în bena autobasculantei?  

 

a) da, dacă în benă sunt bănci iar numărul de persoane nu depăşeşte capacitatea  

    autovehiculului; 

b) da, dar numai în interiorul localităţilor; 

c) nu; 
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Care este viteza maximă admisă, pe autostradă, pentru un autovehicul din  

categoria C?  

 

a) 100 km/h; 

b) 110 km/h; 

c) 90 km/h; 
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În cazul în care sensurile de circulaţie ale drumului public sunt separate printr-un 

marcaj format dintr-o linie continuă şi una discontinuă sunteţi obligat să 

respectaţi: 

 

a) semnificaţia liniei continue, deoarece are caracter de interdicţie; 

b) semnificaţia liniei celei mai apropiate de vehiculul pe care îl conduceţi, în sensul de   

    mers; 

c) semnificaţia liniei discontinue, deoarece are caracter orientativ; 
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Se interzice circulaţia pe drumurile publice a unui ansamblu de vehicule dacă: 

  

a) nu este echipat cu oglinzi retrovizoare exterioare; 

b) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate;                          

c) nu are în dotare triunghiuri reflectorizante şi trusa medicală de prim-ajutor; 
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Aplicarea sancţiunii cu amendă contravenţională şi reţinerea certificatului de  

înmatriculare al unui autovehicul se efectuează de către poliţistul rutier atunci    

când: 

 

a) ştergătoarele de parbriz sunt deteriorate; 

b) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de   

    identitate a autovehiculului; 

c) sistemul de închidere automată a uşilor nu funcţionează; 
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Plăcuţele cu numărul de înmatriculare al autovehiculului se reţin de poliţistul 

rutier dacă: 

 

a) sunt murdare sau acoperite cu gheaţă; 

b) autovehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute de lege; 

c) lipseşte ecusonul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice; 
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Cum veţi semnaliza prezenţa autocamionului cu care transportaţi produse 

periculoase pe timpul staţionării voluntare a acestuia, noaptea, pe un drum public? 

 

a) prin punerea în funcţiune a luminilor de poziţie sau de staţionare; 

b) prin instalarea a câte unui triunghi de presemnalizare în faţa şi în spatele   

    autocamionului; 

c) este interzisă staţionarea autovehiculelor care transportă produse periculoase, pe  

    partea carosabilă a drumului public, pe timp de noapte; 
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Un autovehicul din categoria C poate tracta o remorcă fără ca, pentru aceasta, 

conducătorul acestuia să posede permis de conducere valabil pentru categoria CE? 

  

a) da, dacă masa totală maximă autorizată a remorcii nu depăşeşte 750 kg; 

b) da, dacă masa totală a remorcii încărcate nu depăşeşte masa totală maximă autorizată 

     a autovehiculului trăgător;                          

c) da, dacă ansamblul are masa maximă autorizată mai mare de 750 kg; 
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Unui autobuz i se poate ataşa o remorcă? 

 

a) nu, autobuzele nu pot tracta remorci; 

b) da, dar numai o remorcă uşoară; 

c) da, dar remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane; 
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În vederea susţinerii examenului pentru categoria D, candidaţii trebuie să aibă 

vârsta de: 

 

a) cel puţin 18 ani împliniţi; 

b) cel puţin 21 ani împliniţi; 

c) cel puţin 24 ani împliniţi; 
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Care sunt vitezele maxime admise, în afara localităţilor, pentru autovehiculele din  

categoriile C, D şi D1?             
 

a) 110 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe drumurile  

     naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri; 

b) 120 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau naţionale europene (E) şi     

    70 km/h pe celelalte categorii de drumuri; 

c) 100 km/h pe autostrăzi şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri; 
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Permisul de conducere este anulat de organele de poliţie rutieră pentru : 

 

a) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu  

    posedă permis de conducere; 

b) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat; 

c) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o       

    alcoolemie de până la 0,8 g/l în sânge; 
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La punerea în mişcare din staţia prevăzută cu alveolă conducătorul de autobuz are    

obligaţia: 

 

a) de a acorda prioritate celor care circulă pe drumul public; 

b) de a semnaliza intenţia şi de a se asigura că manevra se poate face în siguranţă; 

c) nu are nici o obligaţie, deoarece autobuzele au prioritate la plecarea din staţie; 
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Care dintre vehicule au prioritate de trecere pe un sector de drum îngustat situat în  

 rampă? 

 

a) autobuzele; 

b) vehiculele care urcă faţă de cele care coboară; 

c) autovehiculele grele; 
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Dacă, în localităţi, traseele autobuzelor trec peste calea ferată la acelaşi nivel, 

trebuie să existe staţii de oprire: 

 

a) la cel puţin 50 m înainte de aceasta în ambele sensuri; 

b) la cel puţin 50 m după aceasta în ambele sensuri; 

c) la 50 m înainte de aceasta numai dacă trecerea la nivel cu calea ferată este fără       

    bariere; 
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Pe autostrăzi circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane 

se efectuează: 

 

a) pe oricare dintre benzile autostrăzii; 

b) numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii; 

c) este interzisă circulaţia pe autostrăzi a autovehiculelor destinate transportului public      

    de persoane; 
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Cum trebuie să procedeze, pe timp de noapte, conducătorul unui autobuz când din 

 sens opus se apropie un alt autovehicul? 
 

a) circulă cu atenţie, lăsând în funcţiune luminile de poziţie pentru a nu orbi pe  

    conducătorul autovehiculului care se apropie din sens invers; 

b) reduce viteza şi pune în funcţiune luminile de întâlnire de la cel puţin 200 m de   

    acesta; 

c) circulă cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, cu viteză redusă, având      

    aprinse luminile de poziţie; 
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Conducerea unui autobuz pe drumurile publice se interzice atunci când 

conducătorul acestuia: 

 

a) suferă de o afecţiune cronică; 

b) nu a efectuat controlul medical periodic; 

c) a consumat medicamente cu efecte similare substanţelor psihoactive; 

 



 

REGULI SPECIFICE PENTRU CAT. C, CE, D 
 

RĂSPUNSURI CORECTE 

 

 

   1       a,b   36 b   71 b  106 a,c  141 c  176 c 

   2 b   37 a,b   72 b  107 b  142 b  177 a 

   3 b,c   38 c   73 c  108 c  143 b  178 b 

   4 a   39 c   74 c  109 c  144 c  179 c 

   5 b   40 c   75 c  110 c  145 a,b,c  180 c 

   6 a   41 a,b,c   76 a  111 a  146 b  181 a 

   7 a,c   42 b   77 b  112 c  147 c  182 b 

   8 a,b,c   43 a,b,c   78 a  113 c  148 c  183 c 

   9 c   44 b   79 a  114 a,c  149 b  184 c 

  10 b   45 b   80 c  115 b  150 a  185 a,b,c 

  11 a   46 a   81 b  116 c  151 b  186 b 

  12 b   47 a,b,c   82 a  117 a  152 b  187 b 

  13 b,c   48 a,c   83 b  118 a  153 c  188 b 

  14 b   49 c   84 c  119 a  154 a  189 a,b,c 

  15 b   50 a   85 c  120 b  155 a  190 a 

  16 a   51 c   86 a  121 c  156 a,b,c  191 a 

  17 a   52 a   87 c  122 c  157 c  192 c 

  18 a   53 c   88 c  123 b  158 b  193 b 

  19 a,c   54 b   89 c  124 a  159 c  194 b 

  20 a,b   55 b,c   90 a  125 a,b,c  160 a  195 b 

  21 b   56 b   91 b,c  126 a  161 a  196 b 

  22 b,c   57 a   92 b  127 a  162 b  197 b 

  23 a,b,c   58 c   93 a,b  128 c  163 c  198 c 

  24 a   59 a   94 a  129 b  164 b  199 a 

  25 b   60 a   95 a,b,c  130 b  165 a  200 c 

  26 b   61 c   96 b  131 a  166 a  201 c 

  27 c   62 a,b,c   97 a,c  132 c  167 a  202  a 

  28 c   63 a   98 a,b,c  133 a  168 a  203 b 

  29 b   64 a,c   99 b,c  134 c  169 b  204 b 

  30 b   65 b  100 a,b  135 a  170 b  205 b 

  31 c   66 c  101 a,c  136 a,b,c  171 c  206 a 

  32 a   67 a,b,c  102 a  137 b  172 c  207 b 

  33 b   68 a  103 b  138 b  173 c  208 b 

  34 a   69 c  104 b,c  139 b  174 b  209 c 

  35 b   70 c  105 c  140 c  175 b   
 

 

 

 



 

ÎNTREBĂRI  SPECIFICE  PENTRU CAT. C, CE, D 

 

EXPLICAŢII 

 

 
1. a, b. Bateria de acumulatoare are rolul de a alimenta cu energie electrică, pentru scurt timp, 

consumatorii electrici atunci când generatorul de curent (alternatorul) nu lucrează sau nu face faţă 

singur.Una din defecţiunile frecvente ce pot să apară în timpul exploatării bateriei de acumulatoare 

este sulfatarea plăcilor ; aceasta se evidenţiază prin apariţia unei pojghiţe de sulfat de plumb (rău 

conducător de electricitate) care împiedică pătrunderea electrolitului în interiorul plăcilor (masa 

activă a plăcilor). Cauzele posibile ale sulfatării sunt: păstrarea îndelungată a bateriei de 

acumulatoare complet sau parţial descărcată, încărcarea insuficientă a acesteia ca urmare a 

funcţionării defectuoase a releului regulator, funcţionarea bateriei de acumulatoare cu nivelul 

electrolitului sub nivelul părţii superioare a plăcilor, scurtcircuitarea bateriei de acumulatoare în 

interiorul elementelor, etc. 

 

2. b. Bateria de acumulatoare din circuitul electric al unui autovehicul este sursa de energie electrică 

ce alimentează echipamentul electric de pornire a motorului precum şi consumatorii electrici atunci 

când motorul nu funcţionează. În timpul funcţionării motorului, sursa principală de energie electrică 

devine generatorul de curent (alternatorul), care alimentează toţi consumatorii electrici şi asigură şi 

încărcarea bateriei de acumulatoare. Circuitul de încărcare este controlat cu ajutorul unui releu 

regulator (conjunctor-disjunctor). Defectarea acestuia face ca bateria de acumulatoare să se 

descarce. 

 

3. b, c. Dacă se constată că la un autovehicul intensitatea luminii farurilor variază în funcţie de 

turaţia motorului înseamnă că becurile acestora sunt alimentate exclusiv cu energie electrică 

produsă de alternator ; bateria de acumulatoare nu îşi mai îndeplineşte rolul de tampon în circuitul 

electric al autovehiculului (nu mai uniformizează tensiunea la bornele consumatorilor). Defecţiunea 

este, aşadar, la bateria de acumulatoare, care poate fi descărcată sau sulfatată, ori în circuitul de 

încărcare a acesteia, respectiv releul regulator de tensiune este defect sau funcţionează 

necorespunzător.    

 

4. a. O diodă este o componentă a sistemului de redresare a curentului electric produs de alternator, 

fiind realizată dintr-un material semiconductor (germaniu sau siliciu), care permite trecerea 

curentului electric numai într-un sens. În situaţia în care se constată, cu ajutorul unui aparat de 

măsură, că dioda este conductoare în ambele sensuri, înseamnă că este străpunsă. Fenomenul de 

redresare înseamnă transformarea curentului alternativ în curent continuu.  

 

5. b. Instalaţia de aprindere a autovehiculului serveşte pentru producerea, într-un anumit moment, a 

scânteii electrice necesare aprinderii amestecului carburant în cilindrii motorului. Pentru producerea 

scânteii între electrozii bujiei este necesar ca aceasta să fie alimentată cu o tensiune electrică de 

15.000 – 20.000 V. Creşterea tensiunii de la 12 V (tensiunea bateriei de acumulatoare şi a 

generatorului de curent) la 15.000 – 20.000 V se realizează cu ajutorul unui transformator ridicător 

de tensiune numit bobină de inducţie. Instalaţia de aprindere este formată, aşadar, din două circuite: 

circuitul primar, prin care trece curentul de joasă tensiune, şi circuitul secundar prin care trece 

curentul de înaltă tensiune. Circuitul primar se compune din: bateria de acumulatoare, contactul, 

tabloul de siguranţe, înfăşurarea primară a bobinei de inducţie, ruptorul cu contactele  platinate fix 

şi mobil, condensatorul şi masa. Circuitul secundar se compune din: înfăşurarea secundară a 

bobinei de inducţie, distribuitorul (format din rotor şi capac), bujiile. 

 



6. a. Pentru a asigura o funcţionare normală a bateriei de acumulatoare, este necesar ca nivelul 

electrolitului să fie în permanenţă cu 10 – 15 mm deasupra marginii superioare a plăcilor. În 

exploatarea autovehiculului, acest nivel scade din cauza evaporării apei din compoziţia electrolitului 

(soluţie de acid sulfuric). Este necesar, aşadar, să se completeze periodic nivelul electrolitului cu 

apă distilată (apă fără săruri). În caz contrar, electrolitul devine prea concentrat şi poate conduce la 

încălzirea anormală şi deteriorarea plăcilor şi separatoarelor. 

 

 7. a, c. O diodă este o componentă a sistemului de redresare a curentului electric produs de 

alternator, fiind realizată dintr-un material semiconductor (germaniu sau siliciu), care permite 

trecerea curentului electric numai într-un sens. În situaţia în care se constată, cu ajutorul unui aparat 

de măsură, că dioda este conductoare în ambele sensuri, înseamnă că este străpunsă. Cauzele care 

pot duce la străpungerea diodelor sunt: inversarea sensului curentului electric în circuit prin 

inversarea legăturilor la bornele bateriei de acumulatoare sau apariţia unui scurtcircuit prin 

atingerea la masă a bornei de excitaţie, a bornei releului-regulator sau a conductoarelor de 

conexiune.  

              

8. a, b, c. Generatorul de curent alternativ (alternatorul) este o componentă a echipamentului 

electric al unui autovehicul şi are rolul de a produce energia electrică necesară alimentării 

consumatorilor electrici de pe autovehicul şi de a asigura încărcarea bateriei de acumulatoare. 

Funcţionarea normală a acestuia este urmărită prin indicaţiile unui ampermetru instalat la bordul 

autovehiculului. 

Pentru a proteja alternatorul faţă de eventuale defecţiuni accidentale, precum şi pentru protejarea 

punţii redresoare, este necesar a se ţine seama de următoarele reguli: 

        - dacă bateria de acumulatoare se încarcă de la o sursă exterioară (redresor sau grup electro- 

           gen), este necesară, mai întâi, deconectarea acesteia de la circuitul electric al autovehiculului; 

        - când motorul este oprit, cheia de contact nu trebuie să fie în poziţia “conectat”; 

        - dacă se execută o operaţie de sudură cu arc electric la şasiul sau caroseria autovehiculului,  

           este necesară, în prealabil, deconectarea bornei de excitaţie a alternatorului; 

        - în timpul funcţionării, releul-regulator de tensiune trebuie să fie legat la masa alternatorului;  

        - cureaua de antrenare a alternatorului trebuie să fie tensionată în limitele normale, prevăzute    

           în cartea tehnică a autovehiculului ; tensiunea curelei se apreciază prin mărimea săgeţii  

           acesteia, măsurată cu un dispozitiv special în cadrul unui atelier specializat.  

 

9. c. Bobina de inducţie din circuitul electric al unui autovehicul cu motor cu aprindere prin scânteie 

are rolul de a transforma curentul de joasă tensiune de 12 V în curent de înaltă tensiune de cca. 

15.000 – 20.000 V, necesar pentru alimentarea bujiei ca să fie posibilă apariţia scânteii între 

electrozii acesteia. 

 

10. b. Puntea redresoare, formată din dispozitive semiconductoare (diode cu siliciu), are rolul de a 

transforma curentul alternativ produs de generatorul de curent (alternator) în curent continuu, 

necesar alimentării consumatorilor electrici de pe autovehicul şi încărcării bateriei de acumulatoare.   

 

11. a. Instalaţia de aprindere a autovehiculului serveşte pentru producerea, într-un anumit moment, 

a scânteii electrice necesare aprinderii amestecului carburant în cilindrii motorului. Pentru 

producerea scânteii între electrozii bujiei este necesar ca aceasta să fie alimentată cu o tensiune 

electrică de 15.000 – 20.000 V. Creşterea tensiunii de la 12 V (tensiunea bateriei de acumulatoare şi 

a generatorului de curent) la 15.000 – 20.000 V se realizează cu ajutorul unui transformator 

ridicător de tensiune numit bobină de inducţie. Instalaţia de aprindere este formată, aşadar, din două 

circuite: circuitul primar, prin care trece curentul de joasă tensiune, şi circuitul secundar prin care 

trece curentul de înaltă tensiune. Circuitul primar se compune din: bateria de acumulatoare, 

contactul, tabloul de siguranţe, înfăşurarea primară a bobinei de inducţie, ruptorul cu contactele 

platinate fix şi mobil, condensatorul şi masa. Circuitul secundar se compune din: înfăşurarea 



secundară a bobinei de inducţie, distribuitorul (format din rotor şi capac), fişa centrală şi fişele 

bujiilor şi bujiile. 

 

12. b. Rolul electromotorului (demarorului) unui autovehicul este acela de a antrena arborele cotit 

pentru a se realiza pornirea motorului, fiind alimentat cu energie electrică de la bateria de  

acumulatoare. După pornirea motorului, electromotorul iese din funcţiune.  

 

13. b, c. Generatorul de curent (alternatorul) care echipează un autovehicul are rolul de a asigura 

încărcarea bateriei de acumulatoare şi de a alimenta cu energie electrică toţi consumatorii electrici 

ai autovehiculului.  

 

14. b. Pentru o funcţionare normală a bateriei de acumulatoare este necesar ca plăcile acesteia să fie 

în contact permanent şi pe întreaga suprafaţă cu electrolitul. Aceasta presupune ca nivelul 

electrolitului să fie cu 10 – 15 mm deasupra părţii superioare a plăcilor pentru a putea compensa 

abaterile de la poziţia orizontală a bateriei de acumulatoare în timpul deplasării autovehiculului.  

 

15. b. Mecanismul de distribuţie al unui motor cu ardere internă asigură pătrunderea amestecului 

carburant (la motoarele cu aprindere prin scânteie), respectiv aerului (la motoarele cu aprindere prin 

comprimare) în cilindrii motorului şi evacuarea gazelor arse în decursul fiecărui ciclu de 

funcţionare, deschizând şi închizând orificiile de intrare şi ieşire la momentele potrivite. Închiderea 

şi deschiderea orificiilor se realizează prin intermediul unor supape (de admisie şi de evacuare).  

Având în vedere că prin orificiul controlat de supapa de admisie amestecul carburant, respectiv 

aerul, pătrund la temperatura mediului ambiant iar prin orificiul controlat de supapa de evacuare ies 

gazele fierbinţi, rezultate în urma arderii combustibilului, rezultă că supapa de evacuare este mai 

solicitată decât cea de admisie şi de aceea se uzează mai repede. 

 

16. a. Termostatul este o supapă dublă care dirijează automat circulaţia lichidului din instalaţia de 

răcire în funcţie de temperatura acestuia şi, astfel, reglează şi menţine temperatura lichidului de 

răcire în limitele 90 – 950 C, asigurând o funcţionare optimă a motorului. El funcţionează ca un 

robinet termic, care se închide şi se deschide în funcţie de temperatura lichidului de răcire. 

Blocarea termostatului în poziţia „închis” se produce prin perforarea burdufului şi pierderea 

lichidului uşor volatil. Din acest motiv, supapa principală nu mai poate fi ridicată de pe scaunul său 

şi nu se deschide circuitul lichidului de răcire spre radiator. Motorul se supraîncălzeşte, lichidul de 

răcire circulând numai în interiorul acestuia, fără să ajungă în radiatorul de răcire pentru a fi răcit de 

curentul de aer creat de ventilator. Dacă în această situaţie motorul nu este oprit, se poate ajunge la 

fierberea lichidului de răcire şi, apoi, la arderea garniturii de chiulasă sau chiar la calarea motorului 

(blocarea pistoanelor în cilindri). 

 

17. a. Anvelopele de iarnă oferă un control mai bun şi o mai bună stabilitate a autovehiculului pe 

gheaţă şi pe zăpadă, în general pe vreme rece. Amestecul mai moale de cauciuc al anvelopelor  

conferă acestora o elasticitate mai bună şi pot funcţiona bine la temperaturi scăzute, până la             

– 400 C, înainte să se întărească, în timp ce cauciucul unei anvelope universale vară-iarnă începe să 

se întărească la temperaturi de – 60 C. Se recomandă utilizarea anvelopelor de iarnă atunci când 

temperatura mediului exterior scade sub 70 C.    

                

18. a. Fenomenul de patinare a ambreiajului unui autovehicul apare atunci când cuplarea acestuia se 

realizează la limită. Cursa liberă a ambreiajului este distanţa pe care se deplasează pedala de 

ambreiaj până la începerea procesului de decuplare a ambreiajului (debreiere). Când cursa liberă a 

ambreiajului este prea mică sau inexistentă, ambreiajul este cuplat la limită şi, din această cauză, 

patinează. Acest fenomen se observă mai ales la mersul în priză directă, viteza de deplasare a 

autovehiculului nefiind în corelaţie cu turaţia motorului (la turaţii mari ale motorului viteza 



autovehiculului este redusă). Cursa liberă a pedalei se menţine în limitele normale prin reglarea tijei 

sau cablului de acţionare, astfel încât să se obţină jocul normal de 25 – 30 mm. 

Între cauzele posibile ale patinării se pot aminti: cursa liberă a pedalei prea mică sau inexistentă sau 

garniturile de fricţiune ale discului condus uzate peste limita admisă. 

 

19. a, c. Spre deosebire de anvelopele de vară, profilul căii de rulare a anvelopelor de iarnă este în 

trepte, cu striaţii sinusoidale adânci, care determină o bună aderenţă şi manevrabilitate laterală pe 

drumurile acoperite cu zăpadă şi gheaţă. Canalele căii de rulare sunt largi şi orientate 

circumferenţial, fiind capabile să preia o cantitate mare de apă pe care o dispersează prin 

intermediul canalelor laterale.     

  

20. a, b. Tehnologia de fabricaţie a anvelopelor de iarnă, în comparaţie cu cea a anvelopelor 

universale vară-iarnă, este diferită. Diferenţele constau atât în amestecul de cauciuc folosit cât şi în 

modelele profilului ; acesta este format din canale mici care intersectează grupe de şanţuri mai mari, 

proiectate cu scopul de a împinge apa în lateral şi de a săpa în zăpada de pe partea carosabilă a 

drumului, obţinând în acest fel randamente mai bune la pornirea de pe loc, oprire şi întoarcere. 

 

21. b. Sistemul de acţionare a frânelor unui autovehicul trebuie să asigure funcţionarea simultană a 

acestora şi o repartiţie corespunzătoare a forţelor de frânare pe roţile autovehiculului, cu un efort cât 

mai mic din partea conducătorului auto. Din punct de vedere constructiv, sistemul de acţionanare a 

frânelor poate fi : mecanic, hidraulic, pneumatic, mixt (combinat). Sistemul de acţionare hidraulică 

se bazează pe transmiterea forţei de la pedală, prin intermediul unui lichid, la cilindrii de acţionare a 

frânelor. Aceasta presupune crearea unei presiuni a lichidului de frână cu ajutorul unei pompe, 

acţionată de pedala de frână direct sau prin intermediul unui servomecanism (servofrâna), presiune 

care se transmite, prin conductele şi racordurile instalaţiei, la cilindrii receptori.În timp lichidul de 

frână din circuit se deteriorează ca urmare a presiunii la care este supus, precum şi din cauza 

contactului cu elementele de etanşare, motiv pentru care se recomandă înlocuirea acestuia la fiecare 

doi ani. Înlocuirea se face în ateliere specializate.   

                  

22. b, c. Zgomotul strident al pneurilor (şuieratul), care apare la frânări şi în viraje, este o consecinţă 

a poziţiei incorecte a roţilor în plan vertical. Poziţia unei roţi în plan vertical este dată de unghiul de 

cădere (de carosaj) şi de unghiul de convergenţă. 

              

23. a, b, c. Schimbarea direcţiei de mers a unui autovehicul se realizează prin manevrarea roţilor 

directoare care, în mod normal, sunt roţile din faţă. Această manevrare a roţilor se realizează prin 

intermediul mecanismului de direcţie; acesta permite o conducere uşoară şi sigură a 

autovehiculului, atât în linie dreaptă cât şi în viraje, precum şi menţinerea în permanenţă a 

controlului asupra direcţiei de mers a autovehiculului. De asemenea, mecanismul de direcţie asigură 

stabilitatea în mers a autovehiculului în orice situaţie. Mecanismul de direcţie trebuie astfel 

construit încât să satisfacă următoarele cerinţe : 

        - poziţia roţilor pe calea de rulare, la manevrarea direcţiei, nu trebuie să fie influenţată de 

           oscilaţiile suspensiei, de variaţia vitezei de deplasare sau de neregularităţile căii de rulare; 

        - să permită transmiterea comenzilor de la partea suspendată a autovehiculului la roţile de 

           direcţie fără ca reacţiunile datorate şocurilor şi neregularităţilor căii de rulare să se facă 

           simţite la volanul direcţiei; 

        - să fie uşor manevrabil, să nu producă blocări, iar după încetarea efortului asupra volanului,   

           roţile directoare să aibă tendinţa de a reveni în poziţia mersului în linie dreaptă; 

        - să fie protejat contra uzurii excesive care poate duce la jocuri mari în organele sale şi, prin  

           aceasta, la micşorarea siguranţei conducerii; 

        - efortul la volanul de direcţie să fie cât mai redus, iar unghiurile de rotaţie a volanului să fie   

           suficient de mici pentru a se realiza o conducere sigură în raport cu viteza autovehiculului. 

 



24. a.  Din construcţie, pompa de înaltă presiune din componenţa sistemului de direcţie cu 

servomecanism hidraulic este acţionată de arborele cotit al compresorului de aer. Această soluţie 

constructivă oferă conducătorului auto posibilitatea de a sesiza din timp o defecţiune la compresorul 

de aer, cel care asigură funcţionarea sistemului de frânare cu acţionare pneumatică. Manevrarea cu 

dificultate a volanului de direcţie îl face pe acesta să intervină pentru localizarea şi remedierea 

defecţiunii, eliminând astfel riscul rămânerii autovehiculului fără frână.  

                

25. b. Parametrii caracteristici ai direcţiei sunt determinaţi de poziţia pivoţilor, fuzetelor şi roţilor 

directoare faţă de suprafaţa drumului şi de direcţia de deplasare a autovehiculului şi au o mare 

influenţă asupra maniabilităţii (calitatea autovehiculului de a efectua cu uşurinţă schimbări de 

direcţie şi de a menţine constantă direcţia de deplasare), stabilităţii şi rezistenţei la înaintare a 

autovehiculului.Aceşti parametri sunt: 

        - unghiul de înclinare longitudinală a pivotului (unghiul de fugă) - este format de axa pivotului 

           fuzetei cu verticala cuprinsă într-un plan paralel cu axa longitudinală a autovehiculului; 

        - unghiul de înclinare transversală (laterală) a pivotului – este unghiul dintre axa pivotului şi  

           verticala cuprinsă într-un plan perpendicular pe axa longitudinală a autovehiculului; 

        - unghiul de cădere (carosaj) - este unghiul dintre planul roţii şi un plan vertical, autovehiculul 

           fiind orientat pentru mersul în linie dreaptă; 

        - unghiul de convergenţă – este unghiul format de planurile roţilor directoare. 

Toate aceste unghiuri formează geometria roţilor directoare şi asigură stabilitatea acestora în mers. 

Dacă valorile acestor unghiuri sunt diferite de valorile normale, indicate de constructor în cartea 

tehnică a autovehiculului, apar dificultăţi în manevrabilitatea volanului direcţiei.  

              

26. b. Mişcarea laterală a volanului, care dă o senzaţie de nesiguranţă în conducerea 

autovehiculului, este cauzată de slăbirea fixării acestuia în consolă ca urmare a slăbirii şuruburilor 

de fixare a brăţării consolei. 

 

27. c. Diferenţialul este un mecanism care face parte din transmisia unui autovehicul şi are rolul de 

a face ca roţile motoare să se învârtească în mod independent una de alta, astfel ca, în viraje, aceste 

roţi să poată căpăta viteze unghiulare diferite şi să parcurgă drumuri de lungimi diferite în raport cu 

raza de viraj şi de direcţia de înaintare a autovehiculului. El asigură, în acelaşi timp, o repartiţie 

egală a efortului de tracţiune între cele două roţi. 

 

28. c. Servomecanismul hidraulic din componenţa sistemului de direcţie are rolul de a micşora 

efortul conducătorului pentru manevrarea volanului. El este acţionat cu ajutorul uleiului sub 

presiune vehiculat de o pompă de înaltă presiune. Atunci când pompa se defectează şi nu mai 

creează presiunea necesară, efortul pentru acţionarea mecanismului de direcţie este foarte mare, 

manevrarea volanului făcându-se cu dificultate. 

 

29. b. La acţionarea pedalei de frână cu acţionare hidraulică, presiunea lichidului din circuitul de 

frânare creşte, ceea ce face ca pistonaşele din cilindrii de frânare să acţioneze asupra saboţilor, 

împingându-i către tamburii roţilor pentru a se realiza frânarea acestora. Dacă efectul de frânare este 

redus, adică timpul de reacţie al frânei este mare, cu toate că pedala de frână a ajuns la capătul 

cursei, înseamnă că distanţa dintre saboţi şi tamburi este mai mare decât cea normală. Este necesară 

intervenţia pentru corectarea acesteia, fie prin acţionarea camelor de reglare sau, dacă acest lucru nu 

este posibil, prin înlocuirea saboţilor care au depăşit limita de uzură maximă admisă.  

 

30. b. Din construcţie, cele două conducte de legătură pentru frâna de serviciu de la remorcă asigură 

alimentarea cu aer sub presiune a frânei de serviciu a remorcii şi frânarea instantanee a acesteia în 

caz de desprindere accidentală de autovehiculul trăgător. Lipsa aerului sub presiune în circuitul de 

frânare a remorcii face să intre în funcţiune supapa de siguranţă, care eliberează aerul din butelia 

remorcii în cilindrii de frânare ai acesteia. 



31. c. Uzura benzii de rulare a unui pneu apare ca urmare a frecării dintre anvelopă şi partea 

carosabilă în timpul deplasării. În condiţii normale de exploatare, uzura se repartizează uniform pe 

întreaga suprafaţă a benzii de rulare. Dacă uzura este neuniformă, înseamnă că roata are un mers 

neuniform. Cauzele posibile sunt: roata nu este echilibrată static şi dinamic, tamburul este ovalizat. 

 

32. a. La autovehiculele prevăzute cu sistem de frânare cu acţionare pneumatică, atunci când se 

acţionează maneta frânei de ajutor, se aeriseşte conducta ce duce la compartimentele cilindrilor de 

frânare montaţi pe puntea din spate şi care, nefiind sub acţiunea aerului comprimat, produc frânarea 

utilizând forţa resoartelor de acumulare precomprimate. Dacă se acţionează manual asupra acestor 

resoarte, în sensul decomprimării lor, frâna de ajutor devine ineficientă. 

 

33. b. Din construcţie, cilindrii dubli de frână din componenţa sistemului de frânare cu acţionare 

pneumatică acţionează asupra unei came care, la rândul ei, acţionează saboţii de frânare, 

apropiindu-i de tambur, realizând astfel frânarea roţilor. Cilindrii dubli de frână intră în funcţiune 

atât la acţionarea frânei de serviciu cât şi la acţionarea frânei de ajutor (frânei de mână).  

 

34. a. Dacă se constată o uzură accentuată a părţii exterioare a benzii de rulare la anvelopele roţilor 

directoare înseamnă că poziţia acestora este excesiv convergentă (în mers au tendinţa de a se 

apropia în partea din faţă). Acest fenomen se produce deoarece contactul dintre anvelopă şi partea 

carosabilă se realizează mai mult pe partea exterioară a benzii de rulare.Prin reglarea unghiului de 

convergenţă la valoarea indicată de constructor în cartea tehnică a autovehiculului se elimină 

această deficienţă şi uzura anvelopei va fi uniformă. 

 

35. b. Factorii care condiţionează exploatarea raţională a pneurilor, şi, implicit, durata de viaţă a 

acestora, având influenţă majoră asupra uzurii lor, sunt: viteza de deplasare, presiunea de regim, 

maniera de conducere (corelarea permanentă a vitezei de deplasare cu starea drumului), condiţiile 

de trafic (un trafic aglomerat obligă la frânări dese), gradul de încărcare a autovehiculului.  

 

36. b. La un autovehicul al cărui sistem de frânare este cu acţionare pneumatică (cu ajutorul aerului 

comprimat produs de un compresor) frânarea poate deveni imposibilă, la un moment dat, din cauza 

lipsei aerului comprimat din instalaţia de frânare. Una din cauzele posibile este ruperea curelei de 

antrenare a compresorului de aer. 

  

37. a, b. Uzura benzii de rulare a unui pneu apare ca urmare a frecării dintre anvelopă şi partea 

carosabilă în timpul deplasării. În condiţii normale de exploatare, uzura se repartizează uniform pe 

întreaga suprafaţă a benzii de rulare. Dacă uzura este neuniformă, înseamnă că roata respectivă are 

un mers neuniform. Acest fenomen se poate produce din următoarele cauze: 

        - roata nu este echilibrată static şi dinamic; 

        - tamburul roţii este ovalizat;  

 

38. c. Uzura unei anvelope pe una din marginile benzii de rulare se datorează dereglării unghiurilor 

direcţiei (geometriei), în special a unghiurilor de convergenţă. Poziţia roţii este excesiv convergentă 

dacă uzura pronunţată apare pe marginea din exterior a benzii de rulare şi excesiv divergentă dacă 

uzura pronunţată apare pe marginea din interior a benzii de rulare. 

 

39. c. Poziţia corectă a unei roţi conduce la o uzură uniformă a anvelopei pe întreaga suprafaţă de 

rulare. Atunci când se constată o uzură pronunţată a marginii interioare a benzii de rulare, înseamnă 

că poziţia roţii este excesiv divergentă (convergenţă negativă). Pentru înlăturarea cauzei este 

necesară reglarea convergenţei roţilor, acţionându-se asupra pârghiilor reglabile ale mecanismului 

de direcţie. 

  



40. c. Anvelopa este confecţionată din cauciuc vulcanizat şi o ţesătură din fibre textile sintetice sau 

metalice. Anvelopa este constituită din : banda de rulare, carcasa, flancurile şi taloanele. 

Banda de rulare (şapa) reprezintă partea anvelopei care este în contact cu solul ; pentru creşterea 

aderenţei la sol şi pentru diminuarea derapajului, pe suprafaţa benzii de rulare există diferite forme 

de adâncituri şi proeminenţe. 

Carcasa constituie elementul de rezistenţă al anvelopei, fiind formată din pânze speciale cu fire de 

“cord” din bumbac, sintetice sau metalice şi inserţii de cauciuc. După modul de dispunere a firelor 

de cord se deosebesc trei categorii de anvelope : 

        - anvelope convenţionale  -  firele de cord sunt dispuse diagonal şi încrucişate ; 

        - anvelope radiale  -  firele de cord sunt dispuse transversal, respectiv fac un unghi de 90 0 cu   

                                          planul de rulare ; 

        - anvelope centurate  -  sunt o îmbinare a celor două categorii.  

Flancurile sunt părţile laterale ale anvelopei ; 

Taloanele au rolul de a asigura fixarea anvelopei pe jantă şi de a evita pătrunderea apei şi noroiului 

în interiorul anvelopei, fiind armate cu inele din mai multe sârme de oţel. 

În timpul deplasării autovehiculului carcasa anvelopei se deformează, firele de cord fiind cele mai 

solicitate ; deformarea este minimă atunci când presiunea în pneu este la valoarea indicată de 

producătorul autovehiculului. De aceea, presiunea în pneuri trebuie verificată permanent şi, dacă 

este necesar, corectată. Circulaţia cu autovehiculul având presiunea în pneuri scăzută are ca efect 

deformarea majoră a carcasei, existând riscul ruperii firelor de cord şi, prin aceasta, scoaterea din uz 

a anvelopei. 

 

41. a, b, c. Apariţia bătăilor în suspensia unui autovehicul (atingerea a două elemente ale şasiului) 

are drept cauză existenţa unor defecţiuni la elementele suspensiei: arcuri şi amortizoare. Arcurile 

pot fi slăbite sau rupte iar amortizoarele uzate sau ineficiente (au pierderi de lichid sau sunt 

blocate). Ruperea arcurilor se produce mai ales atunci când amortizoarele nu lucrează corect dar şi 

la solicitări bruşte ori la circulaţia cu viteză mare pe un drum cu denivelări. De asemenea, bătăile în 

suspensia autovehiculului pot să apară şi atunci când bucşele elementelor suspensiei sunt uzate. 

 

42. b. Uzura prematură a anvelopelor roţilor directoare se produce atunci când zona de contact 

dintre anvelopă şi partea carosabilă are o altă configuraţie decât cea normală. Una din cauzele 

posibile ale acestui fenomen este poziţia incorectă a roţilor ca urmare a dereglării sau reglării 

necorespunzătoare a unghiurilor direcţiei (unghiurile de înclinare longitudinală şi transversală a 

pivoţilor, unghiul de cădere, unghiul de convergenţă).  

    

43. a. Durata de funcţionare a pneurilor unui autovehicul poate fi prelungită prin asigurarea 

condiţiilor de exploatare astfel ca uzura acestora să fie uniformă, inclusiv a celor de rezervă. 

Aceasta se realizează prin echilibrarea statică şi dinamică a tuturor roţilor, prin menţinerea 

permanentă a unei presiuni corespunzătoare în pneuri, precum şi permutarea lor, la anumite 

intervale de timp şi în funcţie de solicitările la care sunt supuse, incluzând în această permutare şi 

roata (roţile) de rezervă ale autovehiculului. 

 

44. b. Mecanismul de distribuţie al unui motor este format din: axa cu came, tacheţii, tijele 

împingătoare, culbutorii, supapele (de admisie şi de evacuare). Acesta este acţionat, prin 

intermediul unui angrenaj cu roţi dinţate, de la arborele cotit al motorului, turaţia axei cu came fiind 

de două ori mai mică decât cea a arborelui cotit. La unele tipuri de motoare, în special la 

autoturisme, acţionarea mecanismului se face prin utilizarea unui element intermediar (lanţ sau 

curea). Cu ajutorul mecanismului de distribuţie se deschid şi se închid supapele de admisie şi de 

evacuare la momentele optime, asigurându-se, prin aceasta, pătrunderea aerului (la motoarele cu 

aprindere prin comprimare) sau amestecului carburant (la motoarele cu aprindere prin scânteie) în 

cilindrii motorului, în faza de admisie, şi evacuarea gazelor rezultate în urma arderii combustibilului 

(faza de evacuare). 



45. b. Pentru funcţionarea normală a motorului Diesel, este necesar ca motorina să fie pulverizată în 

picături foarte fine în cilindrii motorului la sfârşitul compresiei. Aerul comprimat de piston, fiind 

supraîncălzit (temperatura lui ajunge la 500 – 7000 C), permite motorinei pulverizate să se 

autoaprindă. Presiunea de pulverizare este, în general, de cca.170 atm. Această valoare a presiunii 

este realizată cu ajutorul pompei de injecţie care, prin elemenţii de pompare (la pompele de injecţie 

în linie) sau prin capul hidraulic (la pompele de injecţie rotative) trimite motorina sub presiune, prin 

conductele de legătură, către injectoare.  

  

46. a. Unghiul de cădere (de carosaj) este unghiul dintre planul roţii directoare şi un plan vertical, 

paralel cu axa longitudinală a autovehiculului, acesta fiind orientat pentru mersul în linie 

dreaptă.Valoarea acestui unghi este cuprinsă între 00 şi 10. O valoare mai mare a lui conduce la 

uzura pronunţată a anvelopei pe marginea exterioară a benzii de rulare. 

 

47. a, b, c. Supraîncărcarea pe roată a unui autovehicul apare atunci când autovehiculul este 

încărcat peste capacitatea maximă sau când presiunea în pneuri este mai mică decât cea indicată de 

constructor. În aceste condiţii anvelopele sunt suprasolicitate, fiind posibilă apariţia crăpăturilor 

circumferenţiale deasupra talonului la anvelopele radiale sau ruperea structurii de rezistenţă ca 

urmare a creşterii tensiunii în firele de cord. Anvelopa se uzează prematur şi neuniform.  

 

48. a, c. Pentru realizarea unui etaj de viteză (treaptă de viteză), în cutia de viteze este necesar să se 

realizeze un angrenaj între două roţi dinţate. Acest lucru se obţine cu ajutorul unui mecanism de 

comandă acţionat de o pârghie plasată în mijlocul podelei sau pe coloana volanului de direcţie. 

Mecanismul de comandă asigură deplasarea axială a roţilor dinţate până când se realizează 

angrenajul, apoi fixează poziţia angrenajului pentru a nu fi posibilă decuplarea roţilor dinţate decât 

la intervenţia conducătorului. Mecanismul de comandă asigură, de asemenea, şi zăvorârea etajelor 

pentru împiedicarea cuplării simultane a două etaje. Decuplarea spontană din viteză (scăparea din 

viteză) a unui autovehicul în timpul mersului se produce atunci când dantura roţilor dinţate din cutia 

de viteze are uzuri pronunţate (suprafaţa de angrenare a dinţilor este foarte mică), precum şi în 

situaţia în care dispozitivul de zăvorâre este uzat peste limita admisă sau este rupt.   

 

49. c. Potrivit prevederilor Ordinului MTCT nr.2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor 

privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității 

vehiculelor rutiere – RNTR 7, cu modificările şi completările ulterioare, remorcile automobilelor şi 

tractoarelor trebuie dotate în partea din faţă cu : 

        - două lămpi de poziţie, cu lumină albă, montate la o înălţime care nu depăşeşte 1,50 m (sau 

           2,10 m, dacă forma caroseriei nu permite acest lucru), obligatorii pentru remorcile cu o 

           lăţime de peste 1,60 m şi facultative pentru remorcile mai înguste ; 

        - două lămpi de gabarit, cu lumină albă, pentru remorcile cu o lăţime mai mare de 2,10 m;  

           acestea sunt valabile pentru vehiculele a căror lăţime este între 1,8 - 2 m; 

        - doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă. 

Remorcile automobilelor şi tractoarelor trebuie dotate în partea din spate cu: 

        - două lămpi de poziţie cu lumină roşie ; 

        - facultativ, unul sau două faruri de mers înapoi, cu lumină albă, care pot fi combinate sau  

           înlocuite cu un semnal intermitent al lămpilor de direcţie sau sonor (la autotrenuri, semnalul  

           sonor poate fi emis de pe autovehiculul tractor ) ; 

        - două lămpi de frânare (stop) cu lumină roşie, tip S1 sau S2 ; 

        - una sau două lămpi de ceaţă, cu lumină roşie ; 

        - una sau mai multe lămpi cu lumină albă, pentru placa cu numărul de înmatriculare ; 

        - două lămpi de gabarit, cu lumină roşie, pentru remorci cu lăţimea mai mare de 2,10 m, care  

           sunt însă facultative pentru remorcile având lăţimea cuprinsă între 1,80 - 2,10 m; 

        - două lămpi indicatoare de direcţie, cu lumină galben-auto intermitentă, care semnalizează  

           intenţia conducătorului de a schimba direcţia de mers; 



        - doi catadioptri triunghiulari de culoare roşie. 

Remorcile trebuie dotate cu catadioptri laterali de culoare galben-auto, numărul acestora depinzând 

de lungimea vehiculului. 

Se observă deci că o remorcă, pentru a putea fi tractată pe un drum public, trebuie să fie dotată în 

partea din spate cu acelaşi sistem de iluminare-semnalizare ca şi autovehiculul trăgător. 

 

50. a. Potrivit prevederilor art.153, alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 

republicată, un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul 

rutier care poate tracta două remorci precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui 

autotren de transport persoane în localităţi turistice, cu condiţia ca acesta să nu fie mai lung de 25 m 

şi să nu circule cu viteză mai mare de 25 km/h. 

 

51. c. În conformitate cu prevederile art.157, alin.1, lit.d din Regulamentul de aplicare a OUG 

nr.195/2002 republicată, atunci când sistemul de iluminare-semnalizare al unui autovehicul nu 

funcţionează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă, 

iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicată inscripţia “Fără semnalizare”, precum 

şi indicatorul “Alte pericole”. 

  

52. a. În conformitate cu prevederile Ordinului MTIC nr.2224/2020 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, 

precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, remorcile şi semiremorcile 

fac parte din categoria O de vehicule, fiind clasificate în următoarele subcategorii : 

- O1  -  remorci având o masă maximă ce nu depăşeşte 0,75 tone  

- O2  -  remorci având o masă maximă care depăşeşte 0,75 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone  

- O3  -  remorci având o masă maximă care depăşeşte 3,5 tone, dar nu depăşeşte 10 tone             

- O4  -  remorci având o masă maximă care depăşeşte10 tone      

Potrivit prevederilor Ordinului MTCT nr.2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind 

omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere 

– RNTR 7, cu modificările şi completările ulterioare, toate remorcile aparţinând categoriilor O3 şi 

O4 (remorci grele) trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare de serviciu acţionat prin 

intermediul sistemului de frânare al vehiculului trăgător precum și cu sistem ABS. Sistemul de 

frânare de serviciu trebuie să acţioneze pe toate roţile remorcii. 

 

53. c. În cazul în care legătura dintre dispozitivul de frânare al autovehiculului trăgător şi 

dispozitivul de frânare al remorcii se face cu o singură conductă, la deplasarea ansamblului fără ca 

acesta să fie frânat, prin această conductă se face alimentarea cu aer comprimat a rezervoarelor de 

pe remorcă. La frânarea autovehiculului trăgător, prin golirea conductei, se dă comanda de frânare a 

remorcii, sistemul de frânare al acesteia fiind acţionat de aerul comprimat din rezervoare. În cazul 

ruperii accidentale a conductei de legătură (de exemplu, în cazul desprinderii remorcii de 

autovehiculul trăgător), se produce frânarea instantanee a remorcii. 

 

54. b. Potrivit prevederilor art.114, alin.1, lit.d din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 

republicată, conducătorii de autovehicule sunt obligaţi să folosească luminile de întâlnire ale 

autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii, transportă grupuri organizate de 

persoane şi cele care tractează alte vehicule sau care transportă mărfuri ori produse periculoase, în 

timpul zilei; 

 

55. b, c. Potrivit prevederilor art.157, alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 

republicată, remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli: 

        -  conducătorii autovehiculelor trăgător şi, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de  

           conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule; 

        - autovehiculul trăgător să nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu  



           excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special  

           depanării; 

        -  remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel  

           mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte  

            poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3 – 5 m. Bara sau  

            legătura flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute  

           autovehiculele; 

        -  conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor  

           efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător. Atunci când sistemul de iluminare şi  

           semnalizare nu funcţionează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii  

           de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate  

           inscripţia "Fără semnalizare", precum şi indicatorul "Alte pericole". 

 

56. b. Potrivit prevederilor Ordinului MTCT nr.2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor 

privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității 

vehiculelor rutiere – RNTR 7, cu modificările şi completările ulterioare, remorcile automobilelor şi 

tractoarelor trebuie dotate în partea din faţă cu : 

        - două lămpi de poziţie, cu lumină albă, montate la o înălţime care nu depăşeşte 1,50 m (sau 

           2,10 m, dacă forma caroseriei nu permite acest lucru), obligatorii pentru remorcile cu o 

           lăţime de peste 1,60 m şi facultative pentru remorcile mai înguste ; 

        - două lămpi de gabarit, cu lumină albă, pentru remorcile cu o lăţime mai mare de 2,10 m;  

           acestea sunt valabile pentru vehiculele a căror lăţime este între 1,8 - 2 m; 

        - doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă. 

Remorcile automobilelor şi tractoarelor trebuie dotate în partea din spate cu: 

        - două lămpi de poziţie cu lumină roşie ; 

        - facultativ, unul sau două faruri de mers înapoi, cu lumină albă, care pot fi combinate sau  

           înlocuite cu un semnal intermitent al lămpilor de direcţie sau sonor (la autotrenuri, semnalul  

           sonor poate fi emis de pe autovehiculul tractor ) ; 

        - două lămpi de frânare (stop) cu lumină roşie, tip S1 sau S2 ; 

        - una sau două lămpi de ceaţă, cu lumină roşie ; 

        - una sau mai multe lămpi cu lumină albă, pentru placa cu numărul de înmatriculare ; 

        - două lămpi de gabarit, cu lumină roşie, pentru remorci cu lăţimea mai mare de 2,10 m, care  

           sunt însă facultative pentru remorcile având lăţimea cuprinsă între 1,80 - 2,10 m; 

        - două lămpi indicatoare de direcţie, cu lumină galben-auto intermitentă, care semnalizează  

           intenţia conducătorului de a schimba direcţia de mers; 

        - doi catadioptri triunghiulari de culoare roşie. 

Remorcile trebuie dotate cu catadioptri laterali de culoare galben-auto, numărul acestora depinzând 

de lungimea vehiculului. 

Se observă deci că o remorcă, pentru a putea fi tractată pe un drum public, trebuie să fie dotată în 

partea din spate cu acelaşi sistem de iluminare-semnalizare ca şi autovehiculul trăgător. 

 

57. a. În conformitate cu prevederile Ordinului MTCT nr. 2132/2005 pentru aprobarea 

Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 

autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, cu modificările şi completările ulterioare, toate 

remorcile aparţinând categoriilor O3 şi O4, respectiv a căror masă maximă autorizată este mai mare 

de 3.500 kg, trebuie să fie echipate cu sistem de frânare de serviciu acţionat prin intermediul 

sistemului de frânare al vehiculului trăgător precum și cu ABS. Sistemul de frânare de serviciu 

trebuie să acţioneze pe toate roţile remorcii şi nu trebuie să fie acţionat decât concomitent cu 

sistemul de frânare de serviciu, sistemul de frânare de securitate sau cel de staţionare al vehiculului 

trăgător. 

  



58. c. Potrivit prevederilor art.155, alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 

republicată, în cazul rămânerii în pană a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducătorul 

ansamblului este obligat să îl scoată imediat în afara părţii carosabile sau, dacă nu este posibil, să îl 

deplaseze lângă bordură sau acostament, aşezându-l paralel cu axa drumului şi luând măsuri pentru 

remedierea defecţiunilor sau, după caz, de remorcare. 

 

59. a. Potrivit prevederilor art.157, alin.1, lit.c din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 

republicată, remorcarea unui autovehicul rămas în pană trebuie să se realizeze prin intermediul unei 

bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Bara trebuie fixată la elementele de remorcare cu care 

sunt prevăzute autovehiculele.  

 

60. a. Potrivit prevederilor art.155, alin.2 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 

republicată, pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, autovehiculul sau remorca 

acestuia care are defecţiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasă nu poate fi 

tractat/tractată pe drumurile publice fără a avea în funcţiune, în partea stângă, în faţă o lumină de 

întâlnire şi în spate, una de poziţie. 

 

61. c. Regulatorul de sarcină este un reductor de presiune, instalat pe circuitul de frânare al unui 

autovehicul sau al unei remorci, care reglează presiunea din circuitul de frânare în raport cu starea 

de încărcare a autovehiculului sau remorcii. Aceste reductoare pot fi cu pistoane în trepte sau cu 

pistoane şi pârghie de echilibrare. Principiul de funcţionare a unui astfel de reductor se bazează pe 

poziţia unui piston de echilibrare faţă de pistonul de lucru, poziţie care este în corelaţie cu nivelul de 

încărcare a autovehiculului sau remorcii. Poziţiile extreme ale pistonului corespund încărcării 

maxime şi, respectiv, autovehiculului sau remorcii goale. Rolul regulatorului de sarcină este acela 

de a regla presiunea în circuitul de frânare în funcţie de încărcătura autovehiculului sau remorcii. 

 

62. a, b, c. Potrivit prevederilor art.154 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 

republicată, cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de 

vehicule, se poate efectua numai dacă: 

        -  elementele care compun dispozitivele de cuplare sunt omologate şi compatibile ; 

        -  ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător; 

        -  dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege; 

        -  elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă  

           sunt compatibile; 

        -  vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea  

           virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers. 

 

63. a. Potrivit prevederilor art.157, alin.3 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 

republicată, se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, a 

autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori 

înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheaţă sau zăpadă. Se interzice şi remorcarea a 

două sau mai multe autovehicule, a căruţelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau 

împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.  

  

64. a, c. În conformitate cu prevederile art.157, alin.1, lit.d din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 

195/2002 republicată, conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze 

corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător. În acelaşi timp, 

potrivit prevederilor art.114, alin.5, lit.c din acelaşi Regulament, conducătorul autovehiculului 

remorcat trebuie să pună în funcţiune luminile de avarie. 

Cu toate că cele două obligaţii sunt contradictorii, se poate aprecia că este corect şi regulamentar 

dacă oricare dintre ele este respectată. 

 



65. b. Potrivit prevederilor art.148, pct.4 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 

republicată, se interzice conducătorului de autovehicul să transporte persoane în caroseria 

autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale 

caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu 

excepţia celei amenajate pentru transportul persoanelor. 

 

66. c. Potrivit prevederilor art.8 pct.24 din Ordonanţa Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea 

cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 

conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare, constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art.15 alin.2 din 

Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85, privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice 

sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, înaintea terminării zilei de lucru, 

care are impact asupra înregistrării datelor relevante.  

 

67. a, b, c. În conformitate cu prevederile art.135 din Ordinul ministrului transporturilor şi 

infrastructurii nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora 

stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare, conducătorii auto angajaţi ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, 

care efectuează operaţiuni de transport, au următoarele obligaţii: 

        -  să emită bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de  

           persoanele transportate; 

        -  să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de  

           călătorie sau a celor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier, potrivit legii; 

        -  să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei  

           pentru care este autorizat/licenţiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier  

           contra cost de persoane prin servicii regulate speciale; 

        -  să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de  

           înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numărului de locuri pe  

           scaune înscris în certificatul de clasificare; 

        -  să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a        

           opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele  

           prevăzute în graficul de circulaţie; 

        -  să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de  

           siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor; 

        -  să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea  

           mărfurilor transportate; 

        -  să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control; 

        -  să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce   

           priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic,  

           protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

        -  să preia mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile, în cazul transportului rutier de  

           persoane; 

        -  să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se  

           manipulează numai de către conducătorul auto; 

        -  să nu plece în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect,  

           nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al  

           transportului; 

        -  să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a  

           limitatoarelor de viteză; 

        -  să parcheze vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier/întreprinderea de  

           transport rutier în cont propriu numai în locurile special amenajate indicate de către  



           acesta/aceasta; 

        -  să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu  

           zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe  

           roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente  

           antiderapante omologate şi să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe  

           drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au  

           montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate; 

        -  în cazul efectuării transportului rutier de persoane contra cost, conducătorii auto au şi  

           următoarele obligaţii, după caz: 

              - să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu  

                 nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de  

                 transport; 

              - să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de  

                 legitimaţie de călătorie, conform distanţelor corespunzătoare staţiilor prevăzute  

                 în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu; 

              - să nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuării transportului interjudeţean de  

                 persoane prin servicii regulate speciale; 

        -  să transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii de transport în cont propriu,  

           nominalizate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier în cont  

           propriu; 

        -  să asigure existenţa la bordul vehiculului a documentelor puse la dispoziţia lor de  

           întreprinderea de transport rutier în cont propriu sau operatorul de transport rutier; 

 

68. a. Potrivit prevederilor art.6 pct.6 din OUG nr.195/2002 republicată, autovehiculul este orice 

vehicul echipat, prin construcţie, cu motor cu propulsie, în scopul deplasării pe drum. Mopedele, 

troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplasează pe 

şine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în exploatările agricole şi forestiere, precum şi 

vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, denumite maşini autopropulsate, care 

se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule; 

 

69. c. În conformitate cu prevederile art.3 pct.39 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, transportul rutier este definit ca 

fiind deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule 

rutiere pe un drum deschis circulaţiei publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită 

porțiune a parcursului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se 

deplasează fără încărcătură. Operațiunile de încărcare/descărcare și de întocmire/distribuire a 

documentelor însoțitoare ale transportului, realizate sau supravegheate de către conducătorul 

autovehiculului ori al ansamblului de vehicule rutiere, sunt parte integrantă din transportul rutier.  

Pe toată durata transportului rutier, la bordul autovehiculului trebuie să se găsească documentul de 

transport, stabilit prin norme, care face dovada categoriei şi tipului de transport efectuat. 

  

70. c. Potrivit prevederilor art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de 

aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 

conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare, nerespectarea prevederilor privind perioadele de conducere şi de odihnă se 

sancţionează cu amendă, aplicabilă operatorului de transport sau conducătorului auto, după caz, iar 

în măsura în care contravenţiile sunt depistate în trafic, precum şi în situaţiile în care conducătorul 

auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau perioadelor minime de odihnă, suplimentar faţă de 

sancţiunea cu amendă se va aplica şi sancţiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea 

condiţiilor de legalitate pentru continuarea transportului.  

Contravenţiile se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control 

din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.). 



 

71. b. În conformitate cu prevederile art.158, alin.2 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, în zona rezidenţială conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule cu o viteză de cel 

mult 20 km/h, să nu staţioneze sau să parcheze vehiculul în afara spaţiilor anume destinate şi 

semnalizate ca atare, să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia pietonilor chiar dacă, în acest 

scop, trebuie să oprească. 

 

72. b. Potrivit prevederilor art.6 din OUG nr.195/2002 republicată, care definesc termenii specifici 

circulației rutiere, remorca este vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau 

tractor. 

 

73. c. În conformitate cu prevederile art.135 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii 

nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin 

Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 

ulterioare, conducătorii auto angajaţi ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care 

efectuează operaţiuni de transport, au următoarele obligaţii: 

        -  să emită bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de  

           persoanele transportate; 

        -  să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de  

           călătorie sau a celor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier, potrivit legii; 

        -  să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei  

           pentru care este autorizat/licenţiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier  

           contra cost de persoane prin servicii regulate speciale; 

        -  să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de  

           înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numărului de locuri pe  

           scaune înscris în certificatul de clasificare; 

        -  să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a        

           opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele  

           prevăzute în graficul de circulaţie; 

        -  să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de  

           siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor; 

        -  să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea  

           mărfurilor transportate; 

        -  să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control; 

        -  să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce   

           priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic,  

           protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

        -  să preia mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile, în cazul transportului rutier de  

           persoane; 

        -  să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se  

           manipulează numai de către conducătorul auto; 

        -  să nu plece în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect,  

           nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al  

           transportului; 

        -  să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a  

           limitatoarelor de viteză; 

        -  să parcheze vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier/întreprinderea de  

           transport rutier în cont propriu numai în locurile special amenajate indicate de către  

           acesta/aceasta; 

        -  să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu  

           zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe  



           roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente  

           antiderapante omologate şi să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe  

           drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au  

           montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate; 

        -  în cazul efectuării transportului rutier de persoane contra cost, conducătorii auto au şi  

           următoarele obligaţii, după caz: 

              - să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu  

                 nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de  

                 transport; 

              - să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de  

                 legitimaţie de călătorie, conform distanţelor corespunzătoare staţiilor prevăzute  

                 în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu; 

              - să nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuării transportului interjudeţean de  

                 persoane prin servicii regulate speciale; 

        -  să transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii de transport în cont propriu,  

           nominalizate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier în cont  

           propriu; 

        -  să asigure existenţa la bordul vehiculului a documentelor puse la dispoziţia lor de  

           întreprinderea de transport rutier în cont propriu sau operatorul de transport rutier; 

 

74. c. Art.2 din Regulamentul (CE) nr.561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 

martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul 

transporturilor rutiere, respectiv stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de 

odihnă ale conducătorilor auto, precizează că prevederile acestui regulament se aplică la transportul 

rutier : 

        -  de mărfuri cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă maximă  

            autorizată depăşeşte 3,5 tone; 

        -  de călători cu vehicule care sunt construite sau amenajate în mod permanent pentru a putea  

           asigura transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul, şi care sunt destinate  

           acestui scop.     

 

75. c. În conformitate cu prevederile art.135 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii 

nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin 

Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 

ulterioare, conducătorii auto angajaţi ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care 

efectuează operaţiuni de transport, au următoarele obligaţii: 

        -  să emită bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de  

           persoanele transportate; 

        -  să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de  

           călătorie sau a celor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier, potrivit legii; 

        -  să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei  

           pentru care este autorizat/licenţiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier  

           contra cost de persoane prin servicii regulate speciale; 

        -  să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de  

           înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numărului de locuri pe  

           scaune înscris în certificatul de clasificare; 

        -  să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a        

           opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele  

           prevăzute în graficul de circulaţie; 

        -  să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de  

           siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor; 



        -  să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea  

           mărfurilor transportate; 

        -  să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control; 

        -  să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce   

           priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic,  

           protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

        -  să preia mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile, în cazul transportului rutier de  

           persoane; 

        -  să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se  

           manipulează numai de către conducătorul auto; 

        -  să nu plece în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect,  

           nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al  

           transportului; 

        -  să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a  

           limitatoarelor de viteză; 

        -  să parcheze vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier/întreprinderea de  

           transport rutier în cont propriu numai în locurile special amenajate indicate de către  

           acesta/aceasta; 

        -  să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu  

           zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe  

           roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente  

           antiderapante omologate şi să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe  

           drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au  

           montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate; 

        -  în cazul efectuării transportului rutier de persoane contra cost, conducătorii auto au şi  

           următoarele obligaţii, după caz: 

              - să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu  

                 nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de  

                 transport; 

              - să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de  

                 legitimaţie de călătorie, conform distanţelor corespunzătoare staţiilor prevăzute  

                 în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu; 

              - să nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuării transportului interjudeţean de  

                 persoane prin servicii regulate speciale; 

        -  să transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii de transport în cont propriu,  

           nominalizate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier în cont  

           propriu; 

        -  să asigure existenţa la bordul vehiculului a documentelor puse la dispoziţia lor de  

           întreprinderea de transport rutier în cont propriu sau operatorul de transport rutier; 

 

76. a. Potrivit prevederilor art.6 pct.29 din OUG nr.195/2002 republicată, semiremorca este 

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

către un tractor. 

 

77. b. În conformitate cu prevederile art.4 lit.(d) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de 

armonizare a anumitor dispoziţii ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, respectiv 

stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, 

pauza este definită ca fiind orice perioadă în care conducătorul nu are dreptul să conducă sau să 

efectueze alte munci şi care trebuie să-i permită numai să se odihnească.  

 

78. a. Potrivit prevederilor art.1, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.37/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, tahografele sau tahografele digitale, aşa cum sunt definite în anexa nr.I şi în 



anexa nr.IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în 

transportul rutier, fac parte din categoria aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, 

pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, montate la bordul autovehiculelor rutiere. 

Aparatura trebuie să înregistreze următoarele date: 

        -  distanţa parcursă de autovehicul; 

        -  viteza autovehiculului ; 

        -  timpul de conducere ; 

        -  alte perioade de lucru sau perioade disponibile ; 

        -  perioadele de pauză şi repaus zilnic; 

        -  deschiderea casetei care conţine diagrama de înregistrare. 

 

79. a. În conformitate cu prevederile art.15, alin.2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85 

privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, conducătorii auto folosesc foi de înregistrare a 

diagramelor tahograf în fiecare zi în care conduc, începând din momentul în care preiau vehiculul. 

Foaia de înregistrare nu se retrage înainte de sfârşitul zilei de lucru, numai în cazul în care această 

acţiune este autorizată. Nici o foaie de înregistrare nu se foloseşte pentru a acoperi o perioadă mai 

lungă de o zi (24 de ore). 

 

80. c. În conformitate cu prevederile art.4 lit. (f) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de 

armonizare a anumitor dispoziţii ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, respectiv 

stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, 

odihna sau repausul este orice perioadă neîntreruptă pe parcursul căreia conducătorul auto poate 

dispune liber de timpul său. În fiecare interval de 24 de ore conducătorul auto trebuie să beneficieze 

de o perioadă de odihnă de cel puţin 11 ore consecutive, care se poate reduce de cel mult trei ori 

într-o săptămână la minimum 9 ore consecutive, cu condiţia ca o perioadă de odihnă echivalentă să 

fie acordată în compensaţie înainte de sfârşitul săptămânii următoare. 

 

81. b. Potrivit prevederilor art. 15, alin.5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85 privind 

aparatura de înregistrare în transportul rutier, fiecare conducător auto înregistrează următoarele 

informaţii pe diagrama tahograf la introducerea acesteia în tahograful mecanic: 

        -  numele şi prenumele; 

        -  data când şi locul unde a început să folosească diagrama; 

        -  numărul de înmatriculare al fiecărui vehicul pe care conducătorul auto îl foloseşte, atât 

           la începutul primei călătorii înregistrate în diagramă, cât şi mai târziu în timpul folosirii 

           diagramei, în eventualitatea schimbării vehiculului; 

        -  citirea contorului kilometric la începutul primei călătorii înregistrate în diagramă; 

        -  în eventualitatea schimbării vehiculelor în timpul zilei de lucru, citirea contorului kilometric  

           al vehiculului iniţial şi citirea contorului kilometric al celuilalt vehicul; 

        -  ora la care a avut loc schimbarea vehiculului.  

  

82. a. În conformitate cu prevederile art. 15, alin.5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85 

privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, fiecare conducător auto înregistrează 

următoarele informaţii pe diagrama tahograf la scoaterea acesteia din tahograful mecanic: 

        -  data când şi locul (localitatea) unde încetează să folosească diagrama; 

        -  citirea contorului kilometric la sfârşitul ultimei călătorii înregistrate în diagramă; 

        -  în eventualitatea schimbării vehiculelor în timpul zilei de lucru, citirea contorului kilometric  

           al vehiculului iniţial şi citirea contorului kilometric al celuilalt vehicul; 

Observaţie : diferenţa dintre indicaţia contorului kilometric la sfârşitul ultimei călătorii şi indicaţia 

contorului kilometric la începutul primei călătorii înregistrate reprezintă numărul kilometrilor 

parcurşi în timpul de conducere.               

 



83. b. Potrivit prevederilor art.8 alin.1 pct.18 din Ordonanţa Guvernului nr.37/2007 privind 

stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de 

odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare, constituie  contravenţie nerespectarea prevederilor art.14, 

alin.4, lit.a din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85, privind deţinerea de către un 

conducător auto a mai mult de o cartelă tahografică validă. 

 

84. c. În conformitate cu prevederile art.4 lit.(g) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de 

armonizare a anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul transporturilor rutiere, respectiv 

stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, 

perioada de repaus zilnic redusă este orice perioadă de repaus de cel puţin 9 ore, dar nu mai puţin 

de 11 ore.  

 

85. c. Potrivit prevederilor art.4 lit.(h) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de 

armonizare a anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul transporturilor rutiere, respectiv 

stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, 

perioada de repaus săptămânal normală este orice perioadă de repaus (odihnă) de cel puţin 45 de 

ore consecutive. 

 

86. a. Potrivit prevederilor art.4 lit.(k) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de 

armonizare a anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul transporturilor rutiere, respectiv 

stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, 

durata zilnică de conducere este durata totală de conducere a autovehiculului acumulată între 

sfârşitul unei perioade de repaus zilnic şi începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o 

perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămânal. 

 

87. c. În conformitate cu prevederile art.4 lit.(l) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de 

armonizare a anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul transporturilor rutiere, respectiv 

stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, 

durata de  conducere săptămânală este durata de conducere totală, acumulată în timpul unei 

săptămâni. 

Aceasta nu depăşeşte 56 de ore şi nici nu generează o depăşire a duratei maxime de lucru 

săptămânale stabilită de Directiva 2002/15/CE. 

 

88. c. Potrivit prevederilor art.4 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de armonizare a 

anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul transporturilor rutiere, respectiv stabilirea 

perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, durata zilnică 

de conducere este durata totală de conducere acumulată între sfârşitul unei perioade de repaus zilnic 

şi începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic şi o perioadă 

de repaus săptămânal. Durata de conducere continuă nu poate depăşi 4 ore şi 30 de minute, după 

care conducătorul auto trebuie să facă o pauză neîntreruptă de 45 de minute, exceptând cazul în care 

îşi începe o perioadă de repaus. În timpul pauzelor conducătorul auto nu poate desfăşura alte 

activităţi legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

 

89. c. În conformitate cu prevederile art.4 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de 

armonizare a anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul transporturilor rutiere, respectiv 

stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, 

durata de conducere zilnică nu depăşeşte 9 ore. Cu toate acestea, durata de conducere zilnică poate 

fi prelungită la maximum 10 ore, dar nu mai mult de două ori pe parcursul săptămânii. Prin urmare, 

se poate accepta că durata maximă de conducere zilnică este de 10 ore. 

 



90. a. Potrivit prevederilor art.4 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de armonizare a 

anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul transporturilor rutiere, respectiv stabilirea 

perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, durata de 

conducere zilnică nu depăşeşte 9 ore. Cu toate acestea, durata de conducere zilnică poate fi 

prelungită la maximum 10 ore, dar nu mai mult de două ori pe parcursul săptămânii. 

 

91. b, c. În conformitate cu prevederile art.135 din Ordinul ministrului transporturilor şi 

infrastructurii nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora 

stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare, conducătorii auto angajaţi ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, 

care efectuează operaţiuni de transport, au următoarele obligaţii: 

        -  să emită bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de  

           persoanele transportate; 

        -  să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de  

           călătorie sau a celor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier, potrivit legii; 

        -  să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei  

           pentru care este autorizat/licenţiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier  

           contra cost de persoane prin servicii regulate speciale; 

        -  să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de  

           înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numărului de locuri pe  

           scaune înscris în certificatul de clasificare; 

        -  să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a        

           opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele  

           prevăzute în graficul de circulaţie; 

        -  să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de  

           siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor; 

        -  să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea  

           mărfurilor transportate; 

        -  să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control; 

        -  să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce   

           priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic,  

           protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

        -  să preia mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile, în cazul transportului rutier de  

           persoane; 

        -  să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se  

           manipulează numai de către conducătorul auto; 

        -  să nu plece în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect,  

           nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al  

           transportului; 

        -  să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a  

           limitatoarelor de viteză; 

        -  să parcheze vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier/întreprinderea de  

           transport rutier în cont propriu numai în locurile special amenajate indicate de către  

           acesta/aceasta; 

        -  să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu  

           zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe  

           roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente  

           antiderapante omologate şi să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe  

           drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au  

           montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate; 

        -  în cazul efectuării transportului rutier de persoane contra cost, conducătorii auto au şi  



           următoarele obligaţii, după caz: 

              - să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu  

                 nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de  

                 transport; 

              - să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de  

                 legitimaţie de călătorie, conform distanţelor corespunzătoare staţiilor prevăzute  

                 în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu; 

              - să nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuării transportului interjudeţean de  

                 persoane prin servicii regulate speciale; 

        -  să transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii de transport în cont propriu,  

           nominalizate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier în cont  

           propriu; 

        -  să asigure existenţa la bordul vehiculului a documentelor puse la dispoziţia lor de  

           întreprinderea de transport rutier în cont propriu sau operatorul de transport rutier; 

 

92. b. Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de 

armonizare a anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul transporturilor rutiere, respectiv 

stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, 

durata de conducere zilnică nu depăşeşte 9 ore. Cu toate acestea, durata de conducere zilnică poate 

fi prelungită la maximum 10 ore, dar nu mai mult de două ori pe parcursul săptămânii. Prin urmare, 

se poate aprecia că pe parcursul unei săptămâni duratele maxime de conducere zilnice pot fi 

distribuite astfel : de două ori câte 10 ore, intercalate la de câte patru ori 9 ore. 

 

93. a, b. Potrivit prevederilor art.8 alin.1 pct.28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr.37/2007 privind 

stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de 

odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare, constituie  contravenţii : 

        -  nerespectarea prevederilor art.15 alin.3 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85  

           privind utilizarea comutatorului, omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele  

           prevăzute la art.15, alin.5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85 ; 

         -  necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art.15, alin.5 din Regulamentul  

           Consiliului (CEE) nr.3.821/85 privind numele şi/sau prenumele conducătorului auto; 

                              

94. a. În conformitate cu prevederile art.3 pct.39 din OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere, 

cu modificările şi completările ulterioare, transportul rutier se defineşte ca fiind o operaţiune prin 

care se realizează deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de 

vehicule rutiere, pe un drum deschis circulaţiei publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o 

anumită porţiune a parcursului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă 

autovehiculele se deplasează fără încărcătură. Operaţiunile de încărcare/descărcare şi de 

întocmire/distribuire a documentelor însoţitoare ale transportului, realizate sau supravegheate de 

conducătorul autovehiculului ori al ansamblului de vehicule rutiere, sunt parte integrantă din 

transportul rutier. 

                           

95. a, b, c. Potrivit prevederilor art.8 alin.1 pct.26, 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr.37/2007 

privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 

perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţii : 

        -  nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei prevăzute la  art.15, alin.2 din  

  Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85, privind introducerea manuală a unor date sau  

  nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei prevăzute la  art.16, alin.2 din  

  Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85, privind introducerea manuală a unor date în   

  cazul defectării tahografului; 



        -  nerespectarea prevederilor art.26, pct.4 liniuţa a doua lit. b) din Regulamentul Parlamentului  

           European şi al Consiliului (CE)  nr.561/2006, privind utilizarea cartelelor tahografice atunci   

           când vehiculul este condus de un echipaj; 

- nerespectarea prevederilor art.15, alin.3 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85,  

           privind utilizarea comutatorului, omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele  

           prevăzute la art.15, alin.5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85 ; 

 

96. b. Potrivit prevederilor art.4 lit.(g) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.561/2006 de 

armonizare a anumitor dispoziţii ale legislației sociale din domeniul transporturilor rutiere, respectiv 

stabilirea perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, 

perioada de odihnă zilnică normală este orice perioadă de repaus de cel puţin 11 ore. Această 

perioadă de odihnă zilnică normală poate fi luată şi în două tranşe, din care prima trebuie să fie o 

perioadă neîntreruptă de cel puţin 3 ore şi a doua, o perioadă neîntreruptă de cel puţin 9 ore. 

 

97. a, c. În conformitate cu prevederile art.15, alin.2 din Regulamentul Consiliului (CEE) 

nr.3.821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, conducătorii auto folosesc foi de 

înregistrare a diagramelor tahograf în fiecare zi în care conduc, începând din momentul în care 

preiau vehiculul. Foaia de înregistrare nu se retrage înainte de sfârşitul zilei de lucru, cu excepţia 

situaţiilor în care această acţiune este autorizată (defectarea aparatului de înregistrare, control în 

trafic efectuat de organele abilitate, schimbarea vehiculului în cursul zilei).  

 

98. a, b, c. Potrivit prevederilor din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85 privind aparatura 

de înregistrare în transportul rutier (Anexa I), aparatura de înregistrare instalată la bordul unui 

autovehicul trebuie să înregistreze următoarele date : 

        -  distanţa parcursă de vehicul; 

        -  viteza vehiculului ; 

        -  timpul de conducere ; 

        -  alte perioade de lucru sau perioade disponibile ; 

        -  perioadele de pauză şi repaus zilnic; 

        -  momentele deschiderii casetei care conţine foaia de înregistrare. 

Pentru autovehiculele folosite de doi conducători auto, aparatura trebuie să fie capabilă să 

înregistreze simultan, dar distinct pe două foi separate, următoarele date : timpul de conducere, alte 

perioade de lucru sau perioade disponibile şi perioadele de pauză şi repaus zilnic. 

 

99. b, c. În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 pct.15 şi 16 din Ordonanţa Guvernului 

nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, 

pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a 

activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţii : 

        -  conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf şi/sau cartela   

           tahografică; 

        -  deteriorarea voluntară a tahografului; 

 

100. a, b. Potrivit prevederilor art.8 alin.1 pct.20 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr.37/2007 

privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 

perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţii : 

        -  nerespectarea prevederilor art.14, alin.4, lit.a din Regulamentul Consiliului (CEE)  

           nr.3.821/85, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate; 

        -  nerespectarea prevederilor art.15, alin.1 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3.821/85,  

           privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deterioarte,  

           cu datele ilizibile; 

   



101. a, c. Prezenţa fumului alb excesiv în gazele de evacuare la un motor Diesel indică exces de aer 

în amestecul carburant. De regulă, în cilindrii motorului nu poate pătrunde aer în cantitate mai mare 

decât cea absorbită datorită depresiunii create prin coborârea pistonului de la PMS (punctul mort 

superior) la PMI (punctul mort inferior), astfel că excesul de aer se datorează de fapt deficitului de 

combustibil. Cauzele posibile ale deficitului de combustibil sunt: debitul prea mic realizat de pompa 

de injecţie, funcţionarea necorespunzătoare a injectorului (motorina nu este pulverizată uniform), 

injecţia de motorină se face mai devreme decât momentul optim (avansul la injecţie este prea mare). 

Se poate întâmpla însă să existe aer în exces şi în situaţia în care, accidental, două camere de ardere 

a doi cilindri alăturaţi comunică între ele din cauza deteriorării garniturii de chiulasă. 

 

102. a. Loviturile puternice la volanul unui sistem de direcţie cu servomecanism hidraulic, care apar 

atunci când se efectuează virajul, au drept cauză variaţiile de presiune ale uleiului din instalaţia 

hidraulică. Acest fenomen se manifestă în cazul în care în instalaţia hidraulică a pătruns aer.  

 

103. b. La coborârea pantelor, pentru a avea permanent controlul asupra autovehiculului, se 

recomandă utilizarea frânei de motor prin folosirea aceleiaşi trepte de viteză care ar fi folosită 

pentru urcarea porţiunii de drum respective. Frâna de motor, combinată cu folosirea frânei de 

serviciu (frâna de picior) pe perioade scurte (cca. 3 – 5 secunde) la intervale de timp de cca. 15 – 20 

secunde, permite deplasarea în siguranţă a autovehiculului, evitându-se supraîncălzirea saboţilor sau 

plăcuţelor de frânare, care ar determina o scădere semnificativă a eficienţei frânării. 

 

104. b, c.  La un autovehicul legătura între motor şi transmisie se realizează cu ajutorul unui cuplaj 

de fricţiune numit ambreiaj. Acesta funcţionează normal cuplat (permanent cuplat). Atunci când se 

doreşte întreruperea legăturii între motor şi transmisie (decuplarea ambreiajului), se acţionează 

asupra pedalei de ambreiaj care, printr-un sistem de pârghii (la cele mecanice) sau hidraulic (la cele 

hidraulice), depărtează discul de fricţiune (discul condus) de placa de presiune. Dacă această 

decuplare nu se produce, înseamnă că fie discul de fricţiune este deformat, fie cursa liberă a pedalei 

este prea mare (cursa liberă reprezintă distanţa pe care se deplasează pedala fără a acţiona asupra 

ambreiajului). 

 

105. c. Diluarea uleiului cu apă scade presiunea din instalaţia de ungere şi înrăutăţeşte ungerea prin 

formarea unei emulsii de ulei şi apă. Apa care pătrunde în baia de ulei provine din condensările care 

se produc în motor (porniri dese pe timp rece, lipsa termostatului din circuitul instalaţiei de răcire, 

etc.), precum şi din instalaţia de răcire a motorului când apar fisuri interioare la blocul motor sau la 

cămăşile cilindrilor, când garniturile de etanşare ale cilindrilor sunt deteriorate sau când garnitura de 

chiulasă este defectă. Prezenţa apei în ulei se materializează prin depunerea unei spume de culoare 

gălbuie, persistentă, pe tija (joja) de nivel a uleiului. 

 

106. a, c. Cuplarea la limită a ambreiajului poate să conducă la apariţia fenomenului de patinare. 

Patinarea presupune existenţa unei mişcări relative între discul de fricţiune (discul condus) şi placa 

de presiune în timpul deplasării autovehiculului. Această mişcare relativă, în urma căreia apare o 

forţă de frecare, poate să conducă la încălzirea garniturilor de fricţiune, ceea ce determină apariţia 

unui miros specific. De asemenea, autovehiculul nu dezvoltă viteza normală de deplasare (viteza de 

deplasare nu este în corelaţie cu turaţia motorului) sau se poate opri atunci când întâlneşte un 

obstacol ce necesită o forţă de tracţiune suplimentară. 

 

107. b. În cazul utilizării unui combustibil insuficient filtrat la un motor Diesel, defecţiunea cea mai 

frecventă care se produce este obturarea totală sau parţială a orificiilor injectoarelor din cauza 

impurităţilor din motorină. 

 

108. c. Potrivit prevederilor Ordinului MTCT nr. 2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor 

privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii 



vehiculelor rutiere – RNTR 7, cu modificările şi completările ulterioare, certificarea autenticităţii 

unui vehicul se efectuează de către Regia Autonomă  “Registrul Auto Român” – RAR, după cum 

urmează: 

        -  pentru vehiculele rutiere utilizate care sunt sau au fost ultima dată înmatriculate într-un alt  

           stat şi care se supun omologării şi/sau eliberării CIV (cartea de identitate a vehiculului) în  

           vederea înmatriculării în România; 

        -  pentru vehiculele rutiere utilizate care nu sunt supuse înmatriculării în ţara de provenienţă şi  

           care se supun omologării şi/sau eliberării CIV în vederea înmatriculării în România; 

        -  pentru vehiculele rutiere utilizate care sunt sau au fost ultima dată înmatriculate în România   

           şi care îşi schimbă deţinătorul; 

        - pentru orice vehicul rutier, la cerere. 

Sunt exceptate de la certificarea autenticităţii autovehiculele destinate competiţiilor sportive şi  

vehiculele istorice. 

Certificarea autenticităţii se efectuează prin metode nedistructive, în spaţii dotate cu echipamente 

specifice, şi este condiţionată de completarea de către solicitant a formularului Cerere activitate 

RAR cu date privind identitatea sa, a vehiculului şi a deţinătorului acestuia.Cererea se completează 

de către solicitant pe propria sa răspundere, se semnează de către acesta în prezenţa angajatului 

RAR care efectuează prestaţia şi rămâne în arhiva RAR, conform prevederilor legale. 

La certificarea autenticităţii se verifică dacă: 

        -  principalele elemente de identificare ale vehiculului sunt originale şi/sau nu au fost supuse  

           unor modificări neautorizate; 

        -  formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului,  

           eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic. Verificarea  

           formularului-tip se face pentru vehiculele care se supun înmatriculării în ţara de provenienţă  

           şi numai pentru documentele al căror model etalon se regăseşte în baza de date a RAR; 

        -  vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern şi internaţional la data efectuării  

           certificării autenticităţii şi eliberării certificatului de autenticitate, potrivit bazei de date puse  

           la dispoziţia RAR de autorităţile competente din România;  

        -  vehiculul figurează cu inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate. 

Pentru vehiculele care corespund din punct de vedere al certificării autenticităţii, RAR emite 

Certificatul de autenticitate. Acest document este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai 

mult de 60 de zile calendaristice de la data eliberării sale.Certificatul de autenticitate poate conţine 

menţiuni cu privire la anumite particularităţi referitoare la circumstanţele eliberării sale. 

Pentru vehiculele care nu corespund certificării autenticităţii, RAR nu emite certificatul de 

autenticitate, iar în raportul de verificare eliberat se menţionează motivele deciziei R.A.R. Fac 

excepţie situaţiile în care instanţele de judecată, parchetele sau organele de urmărire penală dispun 

în mod expres eliberarea certificatului de autenticitate, caz în care RA.R. va menţiona în certificatul 

de autenticitate documentul prin care s-a dispus eliberarea acestuia.  

  

109. c. Oglinda retrovizoare exterioară din partea dreaptă a unui autobuz are rolul principal de a 

asigura conducătorului acestuia vizibilitate asupra uşilor de acces al călătorilor pentru ca, la 

închiderea acestora, conducătorul de autobuz să aibă siguranţa că pasagerii au urcat ori au coborât. 

 

110. c. Apariţia zgomotului de pinioane la schimbarea treptelor de viteză, în special la cuplarea 

primei trepte, se datorează decuplării incomplete a ambreiajului la acţionarea pedalei. Discul 

ambreiajului nu se opreşte după decuplare ci continuă să fie antrenat şi, prin urmare, nu se 

egalizează vitezele periferice ale celor două pinioane ce angrenează pentru realizarea treptei de 

viteză. 

 

111. a. Potrivit prevederilor art.9 alin.3 din OUG nr.195/2002 republicată, documentul care atestă 

omologarea unui vehicul pentru a circula pe drumurile publice este cartea de identitate, eliberată de 



Regia Autonomă “Registrul Auto Român” în condiţii stabilite prin ordin al ministrului 

transporturilor și infrastructurii. 

 

112. c. Instalaţia de ungere a motorului reprezintă ansamblul pieselor şi circuitelor aferente care 

servesc la ungerea pieselor în mişcare în vederea reducerii frecărilor, precum şi la asigurarea 

circulaţiei şi filtrării uleiului şi răcirii motorului. 

  

113. c. În timpul funcţionării motorului, o parte din uleiul din instalaţia de ungere se pierde fie prin 

ardere, fie prin scurgere prin locurile neetanşe ale circuitului acestuia. Pentru a se evita scăderea 

cantităţii de ulei din sistem se recomandă verificarea zilnică a nivelului şi, eventual, completarea cu 

ulei de acelaşi tip. Se recomandă ca nivelul uleiului să fie permanent între mediu şi maxim. 

 

114. a, c. Documentele care atestă starea tehnică a unui autovehicul sunt : 

        -  anexa certificatului de înmatriculare în care este consemnată data până la care trebuie 

           efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică; 

        -  foaia de parcurs în care conducătorul auto certifică prin semnătura proprie verificarea 

           autovehiculului din punct de vedere al siguranţei circulaţiei rutiere; 

 

115. b. Pentru evitarea blocării roţilor frânate şi pierderea stabilităţii autovehiculului, mai ales când 

drumul are o aderenţă scăzută, sistemele de frânare moderne sunt prevăzute cu dispozitive 

antiblocare (ABS) care limitează momentul de frânare la o valoare foarte apropiată de momentul de 

frânare admis de aderenţa dintre pneu şi calea de rulare, mărind astfel eficacitatea frânării. 

Principiul de funcţionare al unui astfel de dispozitiv este următorul : un element mecanic sau 

electronic al dispozitivului detectează descreşterea rapidă a turaţiei roţilor şi comandă un 

servoelement care micşorează presiunea din cilindrii receptori astfel încât roţile frânate să nu poată 

fi blocate. 

 

116. c. Segmenţii montaţi pe pistonul motorului asigură etanşeitatea camerei cilindrului şi împiedică 

scăparea gazelor din cilindru în carterul motorului. În acelaşi timp, segmenţii împiedică pătrunderea 

uleiului în camera de ardere. În cazul unei uzuri avansate a acestora, uleiul de pe suprafaţa 

interioară a cilindrului nu mai este îndepărtat în totalitate, o parte rămânând în camera de ardere, 

unde arde odată cu combustibilul. Prin aceasta cantitatea de ulei din instalaţia de ungere a motorului 

se diminuează. În aceste condiţii se impune înlocuirea ansamblului cilindru – piston – segmenţi. 

 

117. a. Creşterea consumului de combustibil la un motor Diesel se datorează arderii incomplete a 

acestuia în cilindri. Una din cauzele posibile este îmbâcsirea filtrului de aer, ceea ce face ca în 

cilindru, în faza de admisie, să pătrundă o cantitate de aer mai mică decât cea normală. Aceasta face 

ca din cantitatea de combustibil injectată să ardă numai o parte, restul fiind evacuat odată cu gazele 

rezultate în urma arderii combustibilului. 

 

118. a. În galeriile de admisie şi de evacuare ale unui motor cu ardere internă se produc rateuri 

(scăpări de gaze în faza de ardere şi detentă) atunci când supapele de admisie şi/sau de evacuare nu 

sunt perfect închise. Una din cauzele care pot duce la apariţia acestui fenomen este distanţa dintre 

culbutori şi supape mai mică decât cea normală, ceea ce face ca supapele să se deschidă mai 

devreme faţă de momentul optim iar închiderea lor să nu fie perfectă. Este necesară verificarea 

periodică a acestei distanţe cu ajutorul unor lamele calibrate (lere) şi reglarea ei la valorile indicate 

în cartea tehnică a autovehiculului. 

  

119. a. În cazul unei pene de cauciuc, este necesară demontarea anvelopei de pe jantă, extragerea 

camerei de aer şi remedierea acesteia prin vulcanizare; după remediere, aceasta este introdusă în 

anvelopă şi, apoi, anvelopa este remontată pe jantă. Se recomandă ca demontarea anvelopei să se 



facă începând din partea valvei, alternativ într-o parte şi alta, cu ajutorul unor leviere metalice iar 

montarea ei să înceapă din partea opusă valvei, astfel încât să se încheie în dreptul valvei.  

 

120. b. Elementul de pompare al pompei de injecţie în linie este format dintr-un cilindru în 

interiorul căruia se deplasează, având o mişcare rectilinie-alternativă, un piston-sertar de o 

construcţie specială. Pistonul este acţionat de axa cu came a pompei de injecţie. La partea 

superioară a elementului de pompare este montată o supapă de refulare care, sub presiunea 

combustibilului, creată de element, se deschide şi permite trecerea combustibilului către injector. 

Când presiunea în elementul de pompare scade (în cursa de aspiraţie), supapa de refulare se închide 

şi nu permite revenirea combustibilului din conductă către pompa de injecţie. 

 

121. b. Prin definiţie, raportul de comprimare (de compresie), specific unui motor cu ardere internă, 

este raportul dintre volumul total al cilindrului (volumul maxim) şi volumul camerei de ardere 

(volumul minim).  

Volumul maxim al cilindrului corespunde poziţiei pistonului la punctul mort inferior (PMI) iar 

volumul minim (volumul camerei de ardere) corespunde poziţiei pistonului la punctul mort superior 

(PMS). Raportul de comprimare are aceeaşi valoare pentru toţi cilindrii motorului. 

 

122. c. Unghiul care contribuie la crearea tendinţei ca roţile directoare, care au fost întoarse pentru 

virare, să revină în mod automat către poziţia de mers în linie dreaptă este unghiul de înclinare 

longitudinală a pivotului (unghiul de fugă). Acesta este unghiul pe care îl formează axa pivotului 

fuzetei cu verticala cuprinsă într-un plan paralel cu axa longitudinală a autovehiculului.  

Termenul de “unghi de fugă” provine de la faptul că, în timpul mersului, centrul petei de contact 

dintre anvelopă şi partea carosabilă “fuge” după punctul de intersecţie al axei de pivotare cu solul. 

Mărimea unghiului de fugă este de 3 – 130 la autovehiculele cu punte rigidă şi de 0 – 30 la 

autovehiculele cu suspensie independentă. 

 

123. b. Mecanismul de direcţie al unui autovehicul, atunci când este reglat corespunzător, asigură 

deplasarea în linie dreaptă fără a fi necesar un efort de menţinere a poziţiei volanului. Dacă se 

constată tendinţa de deplasare a autovehiculului spre dreapta sau spre stânga, cauzele posibile sunt: 

neechilibrarea roţilor şi/sau presiuni diferite în pneurile celor două roţi directoare. Când tendinţa de 

deplasare este spre dreapta, înseamnă că presiunea în pneul roţii din dreapta este mai mică decât cea 

în pneul roţii din stânga.  

 

124. a. La motoarele Diesel cantitatea de motorină rămasă în injector după injecţie se colectează de 

la toate injectoarele printr-o conductă numită conductă de surplus şi se returnează în rezervorul de 

combustibil al autovehiculului.  

  

125. a, b, c. Ambreiajul este organul de legătură a transmisiei cu motorul, fiind montat între motor 

şi schimbătorul de viteze (cutia de viteze). Ambreiajul permite decuplarea şi cuplarea lină a 

transmisiei cu motorul, în următoarele situaţii : 

        -  la plecarea autovehiculului de pe loc, când trebuie rotită progresiv transmisia, de la zero  

            la turaţia arborelui cotit, necesară pentru a învinge rezistenţa la rulare şi forţa de inerţie a 

           autovehiculului ; 

        -  la schimbarea treptelor de viteză, pentru ca roţile dinţate ale cutiei de viteze să funcţioneze   

           fără sarcină, realizându-se o cuplare fără şocuri ; 

Ambreiajul este şi un organ de protecţie a transmisiei, deoarece, la o rezistenţă mai mare 

întâmpinată de autovehicul, acesta patinează, evitându-se astfel distrugerea organelor transmisiei. 

 

126. a. Ruperea dinţilor pinioanelor cutiei de viteze se poate produce din cauza pătrunderii unor 

corpuri străine între dinţii pinioanelor, ambreierilor bruşte, care produc şocuri în angrenaje, sau 

manevrări greşite ale manetei cutiei de viteze. 



 

127. a. Prin definiţie, raza minimă de viraj a unui autovehicul reprezintă raza cercului descris de 

urmele roţii directoare interioare, bracată până la limita maximă. Pentru măsurarea acesteia, 

autovehiculul se va deplasa în viraj cu o viteză constantă de 3-5 km/h, folosind o treaptă de viteză 

corespunzătoare. 

 

128. c. Toţi consumatorii electrici ai unui autovehicul sunt legaţi în circuit prin intermediul 

tabloului de siguranţe fuzibile. În cazul unor deranjamente, se produc scurtcircuite care ard imediat 

siguranţele şi consumatorii sunt scoşi din funcţiune, fiind astfel protejaţi împotriva deteriorării.  

Dacă o siguranţă fuzibilă se arde frecvent, înseamnă că e vorba de un deranjament permanent la 

consumatorul respectiv şi este necesară depistarea şi remedierea cauzei într-un atelier specializat. 

 

129. b. Dacă se constată o uzură accentuată a părţii exterioare a benzii de rulare la anvelopele 

roţilor directoare înseamnă că poziţia acestora este excesiv convergentă (în mers au tendinţa de a se 

apropia în partea din faţă). Acest fenomen se produce deoarece contactul dintre anvelopă şi partea 

carosabilă se realizează mai mult pe partea exterioară a benzii de rulare. Prin reglarea unghiului de 

convergenţă la valoarea indicată de constructor în cartea tehnică a autovehiculului se elimină 

această deficienţă şi uzura anvelopei va fi uniformă. 

 

130. b. Potrivit prevederilor art.157 alin.1 lit.c din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, remorcarea unui autovehicul se face prin intermediul unei bare metalice în lungime de 

cel mult 4 m. Bara trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele. 

  

131. a. Atunci când se constată că la un autovehicul al cărui sistem de frânare este cu acţionare 

pneumatică presiunea aerului din rezervor scade sub valoarea nominală, în cazul în care nu există 

pierderi de aer prin locurile neetanşe ale instalaţiei, defecţiunea se localizează la compresorul de 

aer. Cureaua de antrenare a acestuia poate fi slăbită sau prea îngustă (datorită uzurii) ori segmenţii 

compresorului au ajuns la un grad de uzură foarte avansat. 

 

132. c. Fumul de culoare albăstruie din gazele de evacuare ale motorului Diesel dovedeşte prezenţa 

uleiului în camera de ardere. Acest fenomen se întâmplă atunci când segmenţii au depăşit limita de 

uzură admisă şi nu mai pot îndepărta, în totalitate, uleiul de pe suprafaţa interioară a cilindrilor în 

cursa de coborâre a pistonului de la PMS la PMI. 

 

133. a. Uzura accentuată a crucilor cardanice ale transmisiei conduce la dezechilibrarea arborelui 

cardanic. Defecţiunea se manifestă prin apariţia, la anumite viteze, a unor vibraţii supărătoare care 

se transmit în toată structura autovehiculului. 

 

134. c. Indicatorul din imagine este din categoria celor de interzicere sau restricţie si semnificaţia 

lui este de interzicere a accesului, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, al vehiculelor 

a căror masă totală maximă autorizată (masa proprie împreună cu încărcătura maximă) este mai 

mare decât cea înscrisă pe indicator (7 tone). 

 

135. a. Intersecţia din imagine este o intersecţie cu circulaţia dirijată prin indicatoare de 

reglementare a priorităţii de trecere. Conform semnificaţiei acestor indicatoare, pe drumul prioritar 

circulă autocamionul şi bicicleta; întrucât autocamionul îşi schimbă direcţia de mers spre stânga, 

conducătorul acestuia are obligaţia de a acorda prioritate de trecere bicicletei care circulă din sens 

opus. Aşadar, mai întâi va pătrunde în intersecţie bicicleta, apoi autocamionul şi, în final, 

motocicleta, care circulă pe drumul fără prioritate (întâlneşte indicatorul “Cedează trecerea”). 

 

136. a, b, c. Cele trei indicatoare sunt din categoria indicatoarelor de interzicere sau restricţie şi au 

următoarea semnificaţie: 



        -  indicatorul 1 – “Accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe explozive sau uşor 

                                    inflamabile”; 

        -  indicatorul 2 – “Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri”; 

        -  indicatorul 3 – “Accesul interzis autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără ataş”; 

Un autocamion care transportă substanţe uşor inflamabile se regăseşte în toate cele trei categorii de 

autovehicule care au interdicţie de a circula pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat unul 

din indicatoarele din imagine. 

 

137. b. Intersecţia din imagine este o intersecţie cu circulaţia dirijată prin indicatoare de 

reglementare a priorităţii de trecere. Conform semnificaţiei acestor indicatoare, pe drumul prioritar 

circulă autocamioneta, care va pătrunde prima în intersecţie. Autocamionul şi autoturismul se află 

în situaţia de egalitate, ambele întâlnind indicatorul de pierdere a priorităţii “Cedează trecerea”. 

Acestea vor pătrunde în intersecţie în ordinea stabilită prin aplicarea regulii priorităţii de dreapta: 

mai întâi autocamionul, care circulă din partea dreaptă, şi, apoi, autoturismul. Prin urmare, 

autocamionul va pătrunde în intersecţie al doilea, după trecerea autocamionetei. 

 

138. b. Indicatorul din imagine este din categoria celor de interzicere sau restricţie si semnificaţia 

lui este de interzicere a accesului, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, al vehiculelor 

a căror lăţime maximă depăşeşte valoarea  înscrisă pe indicator (2,30 m). 

 

139. b. Indicatorul din imagine este din categoria celor de interzicere sau restricţie si semnificaţia 

lui este de interzicere a accesului, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, al 

autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală.  

  

140. c. Conform prevederilor art.119 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 republicată, 

conducătorul de vehicul care urmează să fie depăşit este obligat: 

        -  să nu mărească viteza de deplasare; 

        -  să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile sau a benzii pe care se  

           deplasează. 

 

141. c. Conform prevederilor art.45 alin.6 din OUG 195/2002 republicată, tramvaiul aflat în mers 

poate fi depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau atunci când între şina 

din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu suficient pentru depăşire. Conducătorul 

autocamionului din imagine execută corect manevra de depăşire pe partea stângă, deoarece spaţiul 

dintre şina din dreapta şi marginea trotuarului nu este suficient pentru depăşire.  

 

142. b. Indicatoarele din imagine sunt din categoria celor de interzicere sau restricţie si semnificaţia 

lor este următoarea: 

        -  indicatorul 1 – “Accesul interzis vehiculelor având o greutate mai mare de 7 tone”; 

        -  indicatorul 2 – “Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri”; 

Un autocamion a cărui greutate depăşeşte 7 tone are interdicţie de a circula pe sectorul de drum 

semnalizat cu oricare din cele două indicatoare întrucât se încadrează în ambele categorii de  

vehicule la care se referă indicatoarele. 

 

143. b. Intersecţia din imagine este cu circulaţia dirijată prin indicatoare de reglementare a 

priorităţii de trecere. Conform semnificaţiei acestor indicatoare, pe drumul prioritar se află 

autocamionul, care va pătrunde primul în intersecţie. Autoturismul şi tramvaiul se află pe drumul 

fără prioritate, fiind în situaţia de egalitate deoarece ambele întâlnesc indicatorul “Cedează 

trecerea”. În acest caz, ordinea în care acestea vor pătrunde în intersecţie se stabileşte prin aplicarea 

regulii priorităţii de dreapta: mai întâi va pătrunde în intersecţie tramvaiul şi, apoi, autoturismul. 

 



144. c. Indicatorul din imagine este din categoria indicatoarelor de interzicere sau restricţie, 

semnificaţia lui fiind de interzicere a accesului autovehiculelor destinate transportului de mărfuri pe 

sectorul de drum la începutul căruia este instalat. 

 

145. a, b, c. Indicatoarele din imagine sunt din categoria celor de interzicere sau restricţie şi 

semnificaţia lor este următoarea: 

        -  indicatorul 1 – “Accesul interzis autovehiculelor”; 

        -  indicatorul 2 – “Accesul interzis vehiculelor a căror înălţime maximă este mai mare de  

                                     3,50 m”; 

        -  indicatorul 3 – “Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri”; 

Un autocamion a cărui înălţime este mai mare de 3,50 m are interdicţie de a circula pe sectorul de 

drum semnalizat cu oricare din cele trei indicatoare, întrucât se încadrează în toate categoriile de 

vehicule la care se referă indicatoarele. 

 

146. b. În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, la intersecţiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupă în 

mers, cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie, următoarele poziţii: 

        -  rândul de lângă bordură sau acostament, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre     

           dreapta; 

        -  rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor să  

           schimbe direcţia de mers spre stânga. Când circulaţia se desfăşoară pe drumuri cu sens unic,  

           conducătorii de vehicule care intenţionează să vireze la stânga sunt obligaţi să ocupe rândul  

           de lângă bordura sau acostamentul din partea stângă; 

        -  oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte; 

În situaţia din imagine conducătorul autocamionului nu s-a încadrat corect pentru efectuarea 

virajului la dreapta deoarece spaţiul rămas între autocamion şi bordură a permis încadrarea 

motocicliştilor.  

 

147. c. Indicatorul din imagine este din categoria celor de interzicere sau restricţie si semnificaţia 

lui este de interzicere a accesului, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, al 

autobuzelor. 

 

148. c. Potrivit prevederilor art.131 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, la apropierea de o staţie pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu 

alveolă, din care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizează intenţia de ieşi, conducătorul 

vehiculului care circulă pe banda de lângă acostament sau bordură este obligat să reducă viteza şi, la 

nevoie, să oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic. 

 

149. b. Intersecţia din imagine este cu circulaţia dirijată prin indicatoare de reglementare a 

priorităţii de trecere. Conform semnificaţiei acestor indicatoare, pe drumul prioritar se află 

autocamionul, care va pătrunde primul în intersecţie. Autoturismul şi autofurgoneta se află pe 

drumul fără prioritate, fiind în situaţia de egalitate, deoarece ambele întâlnesc indicatorul “Cedează 

trecerea”. În acest caz, ordinea în care acestea vor pătrunde în intersecţie se stabileşte prin aplicarea 

regulii priorităţii de dreapta: mai întâi va pătrunde în intersecţie autofurgoneta, care circulă din 

partea dreaptă şi, apoi, autoturismul. 

 

150. a. Indicatorul din imagine este din categoria celor de interzicere sau restricţie si semnificaţia 

lui este de interzicere a accesului, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, al 

autovehiculelor cu remorci, cu excepţia celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie. 

 

151. b. În conformitate cu prevederile art.118 lit.b din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat să semnalizeze intenţia 



de efectuare a depăşirii. Semnalizarea trebuie să fie menţinută pe întreaga durată a manevrei (art.54 

alin.2 din OUG 195/2002 republicată). 

 

152. b. Indicatorul din imagine este din categoria celor de interzicere sau restricţie şi semnificaţia 

lui este de interzicere, în zona lui de acţiune, a efectuării manevrei de depăşire de către conducătorii 

autovehiculelor destinate transportului de mărfuri. 

  

153. c. Intersecţia din imagine este cu circulaţia dirijată prin indicatoare de reglementare a priorităţii 

de trecere. Conform semnificaţiei acestor indicatoare, pe drumul prioritar, semnalizat cu indicatorul 

“Drum cu prioritate”, circulă autobuzul şi autoturismul ; conducătorul autobuzului însă, întrucât 

schimbă direcţia de mers spre stânga, trebuie să permită mai întâi trecerea autoturismului. Acesta va 

pătrunde primul în intersecţie, urmat de autobuz. Autocamionul şi tractorul se află pe drumul fără 

prioritate, ambele întâlnind indicatoare de pierdere a priorităţii (indicatoarele “Cedează trecerea” şi 

“Oprire” sunt perfect echivalente din punct de vedere al priorităţii).  

În acest caz, ordinea în care acestea vor pătrunde în intersecţie se stabileşte în acelaşi mod : mai 

întâi va pătrunde în intersecţie tractorul, urmat de autocamion, acesta din urmă schimbând direcţia 

de mers spre stânga. 

  

154. a. Indicatoarele din imagine sunt din categoria celor de interzicere sau restricţie iar denumirea 

şi semnificaţia lor este următoarea: 

        -  indicatorul 1 – “Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri” – in- 

                                      terzice conducătorilor autovehiculelor destinate transportului de mărfuri să 

                                      depăşească orice vehicul în zona lui de acţiune; 

        -  indicatorul 2 – “Depăşirea autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş interzisă” – 

                                      interzice conducătorilor de autovehicule să depăşească, în zona lui de  

                                      acţiune, alte autovehicule, mai puţin motociclete fără ataş, care pot fi   

                                      depăşite; 

     

155. a. Intersecţia din imagine este cu circulaţia dirijată prin indicatoare de reglementare a priorităţii 

de trecere. Conform semnificaţiei acestor indicatoare, pe drumul prioritar, semnalizat cu indicatorul 

“Drum cu prioritate”, circulă autoturismul şi tractorul cu remorcă. Fiind în situaţia de egalitate, 

deoarece ambele întâlnesc acelaşi indicator, ordinea în care acestea vor pătrunde în intersecţie se 

stabileşte prin aplicarea regulii priorităţii de dreapta : primul va pătrunde în intersecţie tractorul cu 

remorcă, deoarece circulă din partea dreaptă, urmat de autoturism. Autocamionul se află pe drumul 

fără prioritate, deoarece întâlneşte indicatorul “Cedează trecerea”, şi va circula în intersecţie după 

trecerea tractorului cu remorcă ; el poate însă să circule simultan cu autoturismul, deoarece între 

aceste două autovehicule nu se pune problema priorităţii (traiectoriile lor nu se intersectează). 

 

156. a, b, c. Indicatoarele din imagine sunt din categoria celor de interzicere sau restricţie si 

semnificaţia lor este următoarea: 

        -  indicatorul 1 – “Circulaţia interzisă în ambele sensuri” – este interzis accesul tuturor   

                                                                                                      vehiculelor; 

        -  indicatorul 2 – “Accesul interzis vehiculelor având o lăţime mai mare de 2,30 m”; 

        -  indicatorul 3 – “Accesul interzis autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală”; 

Un autocamion a cărui lăţime depăşeşte 2,30 m are interdicţie de a circula pe sectorul de drum 

semnalizat cu oricare din cele trei indicatoare, întrucât se încadrează în toate cele trei categorii de 

vehicule la care se referă indicatoarele. 

 

157. c. Conform prevederilor art.107 alin.2 lit.b din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, la intersecţiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorul de vehicul care 

urmează să efectueze virajul la stânga trebuie să ocupe în mers, cu cel puţin 50 m înainte de 

intersecţie, rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor. În cazul în 



care drumul pe care circulă autovehiculul este cu sens unic (situaţia din imagine), acesta va ocupa 

rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stângă a drumului pentru efectuarea virajului la 

stânga. 

 

158. b. Indicatorul din imagine este din categoria indicatoarelor de prioritate şi se numeşte 

“Prioritate pentru circulaţia din sens invers”, rolul său fiind acela de a reglementa prioritatea de 

trecere pe un sector de drum îngustat, acolo unde trecerea a două vehicule unul pe lângă celălalt, 

venind din sensuri opuse, este imposibilă sau periculoasă. Conducătorul de vehicul care întâlneşte 

acest indicator are obligaţia de a acorda prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circulă din sens 

opus. În cazul în care sub indicator este instalat un panou adiţional pe care sunt simbolizate unele 

categorii de vehicule, atunci obligaţia de a respecta semnificaţia indicatorului revine numai 

conducătorilor acelor categorii de vehicule.  

 

159. c. Indicatoarele din imagine sunt din categoria celor de interzicere sau restricţie iar denumirea 

şi semnificaţia lor este următoarea: 

        -  indicatorul 1 – “Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri” –  

                                    interzice conducătorilor autovehiculelor destinate transportului de mărfuri   

                                    să depăşească orice vehicul în zona lui de acţiune; 

        -  indicatorul 2 – “Depăşirea autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş interzisă” – 

                                    interzice conducătorilor de autovehicule să depăşească, în zona lui de  

                                    acţiune, alte autovehicule, mai puţin motociclete fără ataş, care pot fi  

                                    depăşite; 

În conformitate cu semnificaţia indicatoarelor, conducătorul de autocamion nu are permisiunea de a 

depăşi un autoturism în zona de acţiune a ambelor indicatoare.  

     

160. a. Intersecţia din imagine este cu circulaţia nedirijată ; în astfel de intersecţii circulaţia se 

desfăşoară în conformitate cu regula priorităţii de dreapta. Potrivit acestei reguli, are prioritate, la  

intrarea în intersecţie, vehiculul care circulă din partea dreapta (art.57 alin.1 din OUG 195/2002 

republicată). Prin urmare, dintre cele trei autovehicule din imagine, primul va pătrunde în intersecţie 

autovehiculul din dreapta căruia nu circulă nici un vehicul, respectiv autocamionul. După trecerea 

acestuia, va circula în intersecţie tractorul şi, în final, autoturismul. În situaţia prezentată în imagine, 

prioritatea între autoturism şi autocamion este aparentă, deoarece, la momentul efectuării virajului 

la stânga de către conducătorul autoturismului, autocamionul va fi trecut deja prin intersecţie. 

 

161. a. Indicatorul din imagine este din categoria celor de interzicere sau restricţie si semnificaţia 

lui este de interzicere a accesului, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, al vehiculelor 

care transportă substanţe explozive sau uşor inflamabile. 

 

162. b. Conform prevederilor art.51 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, pătrunderea în intersecţiile cu circulaţia dirijată prin semnale luminoase este permisă 

numai la culoarea verde a semaforului electric. Dacă în intersecţie sunt instalate şi indicatoare de 

reglementare a priorităţii de trecere, semnificaţia acestora va fi respectată numai în situaţia în care 

semafoarele nu funcţionează sau funcţionează pe culoarea galbenă intermitentă (art.31 din OUG 

195/2002 republicată). 

 

163. c. Indicatorul din imagine este din categoria indicatoarelor de orientare, denumirea lui fiind 

“Bandă destinată circulaţiei vehiculelor lente”. Pe această bandă sunt obligaţi să circule 

conducătorii vehiculelor care, din construcţie sau din alte motive, nu pot dezvolta cel puţin viteza 

înscrisă pe indicator (30 km/h).  

 



164. b. Indicatorul din imagine este din categoria celor de interzicere sau restricţie si semnificaţia 

lui este de interzicere a accesului, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, al vehiculelor 

a căror masă maximă pe osie este mai mare decât cea înscrisă pe indicator (6,5 tone). 

                 

165. a. Atunci când într-o intersecţie sunt prezente două sau mai multe tipuri de semnale rutiere 

care dirijează circulaţia, conducătorii de vehicule şi pietonii vor respecta unul din aceste semnale, 

potrivit prevederilor art.31 din OUG 195/2002 republicată, care stabilesc ordinea de prioritate în 

care trebuie respectate mijloacele de semnalizare rutieră şi regulile de circulaţie.Această ordine este 

următoarea: 

        -  semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier; 

        -  semnalele speciale de avertizare, luminoase și sonore, ale autovehiculelor cu regim de  

           circulaţie prioritară; 

        -  semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei; 

        -  semnalele luminoase sau sonore; 

        -  indicatoarele rutiere; 

        -  marcajele rutiere; 

        -  regulile de circulaţie; 

Într-o intersecţie în care sunt instalate semafoare electrice (semnale luminoase) şi indicatoare de 

prioritate, circulaţia se desfăşoară în conformitate cu semnificaţia semnalelor luminoase, acestea 

fiind înaintea indicatoarelor în ordinea prezentată ; numai atunci când semnalele luminoase nu 

funcţionează, circulaţia se desfăşoară în conformitate cu semnificaţia indicatoarelor de reglementare 

a priorităţii de trecere.   

  

166. a. Conform prevederilor art.142 lit.h din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, este interzisă oprirea voluntară a vehiculelor în dreptul altui vehicul oprit pe partea 

carosabilă, dacă prin aceasta se stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse, 

precum şi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care 

circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi, din această cauză, să treacă peste acest marcaj. În situaţia din 

imagine, conducătorul autodubei nu respectă această obligaţie deoarece spaţiul rămas între autodubă  

şi troleibuz nu este suficient pentru circulaţia a două vehicule care vin din sensuri opuse.  

 

167. a. Indicatorul din imagine se numește “Oprire” și este din categoria indicatoarelor de prioritate. 

El obligă pe conducătorul de vehicul care îl întâlneşte să oprească şi să acorde prioritate de trecere 

vehiculelor care circulă pe drumul cu care se intersectează. Panoul adiţional montat sub indicator 

arată configuraţia drumului cu prioritate, traseul acestuia fiind marcat cu linie mai groasă. În acest 

caz, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe 

drumul prioritar ; faţă de cele care circulă pe drumul fără prioritate are prioritate deoarece circulă 

din partea dreaptă a acestora (în situaţia în care două vehicule se află la egalitate, adică întâlnesc un 

indicator cu aceeaşi semnificaţie, ordinea în care acestea vor circula în intersecţie se stabileşte prin 

aplicarea regulii priorităţii de dreapta). 

 

168. a. Intersecţia din imagine este cu circulaţia dirijată prin indicatoare de reglementare a priorităţii 

de trecere, fiind semnalizat numai drumul fără prioritate (cel pe care se află instalat indicatorul  

“Cedează trecerea”). Rezultă că drumul prioritar este cel cu care acesta se intersectează, adică 

drumul pe care circulă autocamionul şi autoturismul. Întrucât schimbă direcţia de mers spre stânga, 

conducătorul autocamionului este obligat să acorde prioritate de trecere autoturismului, după care 

va pătrunde în intersecţie şi va efectua virajul la stânga. Prin urmare, conducătorul autocamionului 

trebuie să acorde prioritate de trecere numai autoturismului (tractorul va putea circula în intersecţie 

după trecerea celor două autovehicule, el aflându-se pe drumul fără prioritate). 

 

169. b. Indicatorul din imagine este din categoria indicatoarelor de interzicere sau restricţie, 

semnificaţia lui fiind de interzicere, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, a 



vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule a căror lungime este mai mare decât valoarea înscrisă pe 

indicator, respectiv 12 m. 

 

170. b. Intersecţia din imagine este o intersecţie cu circulaţia dirijată prin indicatoare de 

reglementare a priorităţii de trecere. Conform semnificaţiei acestor indicatoare, ambele autovehicule 

se află pe drumul prioritar (întâlnesc indicatorul “Drum cu prioritate”). Se află, aşadar, în situaţia de 

egalitate, dar, cum pătrunderea lor simultană în intersecţie nu este posibilă, se aplică regula 

priorităţii de dreapta pentru a stabili ordinea în care vor circula în intersecţie ; conform acestei 

reguli are prioritate, la intrarea în intersecţie, vehiculul care circulă din partea dreaptă, respectiv 

autocamionul. Prin urmare, conducătorul tractorului trebuie să-i acorde acestuia prioritate de 

trecere.  

 

171. c. Indicatorul din imagine este din categoria indicatoarelor de interzicere sau restricţie, 

semnificaţia lui fiind de interzicere, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, a 

vehiculelor a căror înălţime maximă este mai mare decât valoarea înscrisă pe indicator, respectiv 

3,50 m. Înălţimea maximă este distanţa măsurată de la nivelul solului până la punctul cel mai de sus 

al vehiculului sau încărcăturii.  

 

172. c. Intersecţia din imagine este o intersecţie cu circulaţia dirijată prin indicatoare de 

reglementare a priorităţii de trecere, fiind semnalizată numai direcţia drumului fără prioritate (cel pe 

care sunt instalate indicatoarele “Cedează trecerea”). Pe cale de consecinţă, drumul prioritar este cel 

cu care acesta se intersectează, respectiv cel pe care circulă motocicleta. Aceasta va pătrunde prima 

în intersecţie. După trecerea acesteia, vor putea pătrunde în intersecţie şi celelalte autovehicule. 

Ordinea în care acestea vor circula în intersecţie este dată de regula priorității de dreapta : 

conducătorul autoturismului, întrucât schimbă direcţia de mers spre stânga, trebuie să permită 

trecerea autocamionului care circulă din sens opus. Aşadar, ordinea de trecere prin intersecţie a 

celor trei autovehicule este următoarea : motocicleta, autocamionul, autoturismul. 

 

173. c. Indicatorul din imagine este din categoria indicatoarelor de interzicere sau restricţie, 

semnificaţia lui fiind de interzicere, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat, a 

autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală. Prin urmare, orice vehicul care nu aparţine 

acestor categorii are permisiunea de a circula în zona de acţiune a indicatorului respectiv (biciclete, 

trotinete electrice, vehicule trase sau împinse cu mâna). 

 

174. b. Intersecţia din imagine este o intersecţie cu circulaţia dirijată prin indicatoare de 

reglementare a priorităţii de trecere. Conform semnificaţiei acestor indicatoare, pe drumul prioritar, 

semnalizat cu indicatorul “Drum cu prioritate”, circulă tramvaiul 1, care va pătrunde primul în 

intersecţie. Autocamionul şi tramvaiul 2 se află în situaţia de egalitate, ambele întâlnind indicatorul  

“Cedează trecerea” dar, cum pătrunderea lor simultană în intersecţie nu este posibilă, se aplică 

regula priorităţii de dreapta pentru a stabili ordinea în care acestea vor pătrunde în intersecţie. 

Conform acestei reguli, mai întâi va pătrunde în intersecţie tramvaiul 2, care circulă din partea 

dreaptă, şi, apoi, autocamionul. Prin urmare, autocamionul va putea circula în intersecţie după ce 

conducătorul acestuia va acorda prioritate de trecere celor două tramvaie.  

 

175. b. Indicatoarele din imagine sunt din categoria celor de interzicere sau restricţie si semnificaţia 

lor este următoarea: 

        -  indicatorul 1 – “Accesul interzis vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule a căror lungime 

                                    totală este mai mare de 12 m”; 

        -  indicatorul 2 – “Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri”; 

Un autocamion cu remorcă a cărui lungime totală este mai mare de 12 m are interdicţie de a circula 

pe sectorul de drum semnalizat cu oricare din cele două indicatoare întrucât se încadrează în ambele 

categorii de vehicule la care se referă indicatoarele. 



 

176. c. Intersecţia din imagine este cu circulaţia dirijată prin indicatoare de reglementare a priorităţii 

de trecere, fiind semnalizat numai drumul fără prioritate (cel pe care sunt instalate indicatoarele 

“Cedează trecerea”). Conform semnificaţiei acestor indicatoare, pe drumul prioritar se află  

autoturismul, care va pătrunde primul în intersecţie. Autocamionul şi motocicleta se află pe drumul 

fără prioritate ; întrucât autocamionul schimbă direcţia de mers spre stânga, conducătorul acestuia 

este obligat să acorde prioritate de trecere motocicletei. Prin urmare, conducătorul autocamionului 

va traversa intersecţia ultimul, după ce acordă prioritate de trecere ambelor autovehicule. 

 

177. a. Indicatorul din imagine este din categoria indicatoarelor de interzicere sau restricţie, 

semnificaţia lui fiind de interzicere a efectuării manevrei de depăşire de către autovehiculele 

destinate transportului de mărfuri pe sectorul de drum pe care acesta acţionează. 

 

178. b. Potrivit prevederilor art.118 lit.a din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 republicată, 

conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat să se asigure că acela care îl  

urmează sau îl precedă nu a semnalizat intenţia începerii unei manevre similare şi că poate depăşi 

fără a pune în pericol sau stânjeni circulaţia din sens opus. Analizând situaţia din imagine, se 

observă că tractoristul s-a angajat în depăşirea vehiculului cu tracţiune animală fără să se asigure 

din sens opus că manevra se poate face în condiţii de siguranţă. În această situaţie, deoarece 

renunţarea la manevra de depăşire nu mai este posibilă, din punct de vedere al conducerii 

preventive, conducătorul autocamionului va trebui să efectueze manevre de evitare a coliziunii, 

respectiv va circula cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, va reduce viteza şi, dacă 

este cazul, va opri.  

 

179. c. Potrivit prevederilor art.141 alin.6 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, nu este permisă staţionarea pe partea carosabilă a drumurilor publice, în timpul nopţii, a 

tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a  maşinilor şi utilajelor autopropulsate 

utilizate în lucrări de construcţii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracţiune animală ori a 

celor trase sau împinse cu mâna. 

 

180. c. În conformitate cu prevederile art.128 alin.1 şi 2 din Regulamentul de aplicare a OUG 

195/2002 republicată, se interzice mersul înapoi cu vehiculul în toate situaţiile în care este interzisă 

manevra de întoarcere, cu excepţia cazului când se circulă pe un drum cu sens unic, precum şi la 

ieşirea de pe proprietăţi alăturate drumurilor publice ori pe o distanţă mai mare de 50 m. În locurile 

în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi 

manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat (pilotat) de cel puţin o 

persoană aflată în afara vehiculului. 

 

181. a. Potrivit prevederilor art.27 alin.2 lit.b din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, persoanele juridice deţinătoare de vehicule au obligaţia de a elibera foaie de parcurs sau 

ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursă. 

 

182. b. În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, la intersecţiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii de autovehicule 

ocupă în mers, cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie, următoarele poziţii: 

        -  rândul de lângă bordură sau acostament, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre   

           dreapta; 

        -  rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor să  

           schimbe direcţia de mers spre stânga. Când circulaţia se desfăşoară pe drumuri cu sens  

           unic, conducătorii de autovehicule care intenţionează să vireze la stânga sunt obligaţi să  

           ocupe rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stângă; 

        -  oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte. 



    

183. c. Potrivit prevederilor art.128 alin.2 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, în locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, 

vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat (pilotat) de 

cel puţin o persoană aflată în afara vehiculului. 

 

184. c. Potrivit prevederilor art.35 alin.6 din OUG 195/2002 republicată, conducătorii 

autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligaţi să poarte echipament 

de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenţii la vehiculul care se 

află pe partea carosabilă a drumului public (remedierea unor defecţiuni, efectuarea unei pene de 

cauciuc, încărcarea sau descărcarea unor mărfuri sau produse, etc.). Această obligaţie vizează 

eliminarea riscului de producere a unor accidente de circulaţie prin acroşare de către ceilalţi 

conducători de autovehicule. 

 

185. a, b, c. La art.176 lit. a – i din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 republicată sunt 

prevăzute interdicţiile aplicabile conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse 

periculoase. Între acestea, la lit. a, c şi g se precizează că acestuia îi este interzis: 

        -  să provoace şocuri autovehiculului în mers; 

        -  să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea sa, a însoţitorului ori a unei alte per- 

           soane calificate; 

        -  să permită prezenţa în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducător, a  

           însoţitorilor sau a celor care încarcă sau descarcă mărfurile sau produsele transportate; 

 

186. b. Potrivit prevederilor art.114 alin.1 lit.a din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, conducătorii de autovehicule sunt obligaţi să folosească luminile de poziţie sau de 

staţionare pe timpul imobilizării vehiculului pe partea carosabilă în afara localităţilor, de la lăsarea 

serii şi până în zorii zilei, ziua când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte 

condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public. 

  

187. b. În conformitate cu prevederile art. 50 lit.b din OUG 195/2002 republicată, vitezele maxime 

de circulaţie ale autovehiculelor din categoriile C, D şi D1, în afara localităţilor, sunt : 110 km/h pe 

autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe drumurile naţionale europene (E) şi 80 km/h 

pe celelalte categorii de drumuri. 

     

188. b. Potrivit prevederilor art.156 alin.2 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, triunghiurile reflectorizante se instalează în faţa şi în spatele vehiculului, pe aceeaşi 

bandă, la o distanţă de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către 

participanţii la trafic care se apropie. În localităţi, atunci când circulaţia este intensă, triunghiurile 

reflectorizante pot fi aşezate la o distanţă mai mică sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi 

observate din timp de ceilalţi conducători de vehicule. 

 

189. a, b, c. La art.148 pct.1 – 21 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 republicată sunt 

prevăzute interdicţiile aplicabile conducătorilor de autovehicule. Între acestea, la pct.2, 3 şi 4 se 

precizează că se interzice conducătorului de autovehicul: 

        -  să transporte în autovehicul mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certi-  

           ficatul de înmatriculare sau înregistrare; 

        -  să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabina ori în caroseria  

           autovehiculului destinat transportului de mărfuri; 

        -  să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra 

           încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria    

           autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celor special amenajate pentru transpor-  

           tul persoanelor; 



     

190. a. Potrivit prevederilor art.50 alin.2 din OUG 195/2002 republicată, viteza maximă admisă în 

afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai 

mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător. 

 

191. a. În conformitate cu prevederile art.131 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, la apropierea de o staţie pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu 

alveolă, din care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizează intenţia de a ieşi, conducătorul 

vehiculului care circulă pe banda de lângă acostament sau bordură, este obligat să reducă viteza şi, 

la nevoie, să oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic. 

     

192. c. La art.148 pct.1 – 21 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 republicată sunt 

prevăzute interdicţiile aplicabile conducătorilor de autovehicule şi tramvaie. Între acestea, la pct.4 

se precizează că se interzice conducătorului de autovehicul să transporte persoane în caroseria 

autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale 

caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu 

excepţia celei amenajate pentru transportul persoanelor. 

     

193. b. În conformitate cu prevederile art.50 alin.1 lit.b din OUG 195/2002 republicată, vitezele 

maxime admise, în afara localităţilor, pentru autovehiculele din categoriile C, D şi D1 sunt :         

110 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe drumurile naţionale europene 

(E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri. 

     

194. b. În conformitate cu prevederile art.79 alin.3 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, în cazul în care marcajul de separare a sensurilor de circulaţie ale drumului public este 

format dintr-o linie continuă şi una discontinuă alăturate, conducătorii de vehicule trebuie să 

respecte semnificaţia liniei celei mai apropiate de vehicul în sensul de mers. 

     

195. b. Potrivit prevederilor art.112 alin.1 lit.k şi alin.2 din OUG 195/2002 republicată, se reţine 

certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al unui vehicul de către poliţia rutieră atunci când 

elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt 

compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului. 

În locul certificatului de înmatriculare, în acest caz, poliţistul rutier eliberează conducătorului de 

vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie. 

 

196. b. În conformitate cu prevederile art.112 alin.1 lit.h din OUG 195/2002 republicată, certificatul 

de înmatriculare al autovehiculului se reţine de către poliţia rutieră, odată cu aplicarea sancţiunii cu 

amendă contravenţională, atunci când anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele 

prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului 

(structura de rezistenţă a anvelopei) ori sunt uzate peste limita legal admisă. După reţinerea  

certificatului de înmatriculare poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă 

înlocuitoare cu drept de circulaţie pe o perioadă de 15 zile.   

              

197. b. În conformitate cu prevederile art.112 alin.1 lit.r şi alin.3 din OUG 195/2002 republicată, 

atunci când vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute de lege, poliţia rutieră 

reţine certificatul de înmatriculare, eliberând conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără  

drept de circulaţie. Odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi 

plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.  

  

198. c. Potrivit prevederilor art.176 lit.e din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 republicată, 

se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase să  



urmeze alte trasee sau să staţioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum şi pe partea carosabilă 

a drumului public pe timp de noapte. 

 

199. a. Potrivit prevederilor pct. j  din Anexa nr. 1 la OUG 195/2002 republicată, categoria C de 

vehicule cuprinde: 

        -  autovehiculul, altul decât cel din categoriile D sau D1, a cărui masă totală maximă autori-  

           zată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maxi- 

           mum 8 pasageri în afara conducătorului auto; 

        -  ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală   

           maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; 

Prin urmare, un autovehicul din categoria C care tractează o remorcă a cărei masă maximă 

autorizată nu depăşeşte 750 kg poate fi condus de o persoană care posedă permis de conducere 

valabil pentru categoria C. 

  

200. c. Potrivit prevederilor lit.n şi o din Anexa nr. 1 la OUG 195/2002 republicată, în categoria D 

intră autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în 

afara locului conducătorului (autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei 

masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.) iar în categoria DE intră ansamblul de 

vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală 

maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de 

persoane.  

 

201. c. Potrivit prevederilor art.20 alin.4 din OUG 195/2002 republicată și art. 33 alin. 1 lit.a din 

regulamentul de aplicare a acesteia, persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii 

permisului de conducere trebuie să aibă vârsta de cel puţin 24 ani împliniţi pentru categoriile D, DE, 

Tb şi Tv.  

        

202. a. În conformitate cu prevederile art.50 alin.1 lit.b din OUG 195/2002 republicată, vitezele 

maxime admise în afara localităţilor pentru autovehiculele din categoriile C, D şi D1 sunt :          

110 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres, 90 km/h pe drumurile naţionale europene 

(E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri. 

 

203. b. În conformitate cu prevederile art.203 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, anularea permisului de conducere se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza 

căruia a fost comisă o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice pentru care titularul a 

fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, dispusă de o instanţă din 

România (art.114 din OUG 195/2002 republicată). Una dintre  infracţiunile pentru care se aplică  

această măsură tehnico-administrativă este punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile 

publice a unui autovehicul neînmatriculat (art.85 alin.1 din OUG 195/2002 republicată). 

 

204. b. Potrivit prevederilor art.43 alin.2 din OUG 195/2002 republicată, conducătorul de vehicul 

care circulă pe banda situată lângă marginea părţii carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere  

vehiculelor care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii acestora 

semnalizează intenţia de a reintra în trafic din staţiile prevăzute cu alveole şi s-au asigurat că prin 

manevra lor nu pun în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic. 

 

205. b. În conformitate cu prevederile art.135 lit.e din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere când circulă în pantă 

faţă de cel care urcă, dacă pe sensul de mers al celui care urcă se află un obstacol imobil. Manevra 

de trecere pe lângă obstacol, în această situaţie, este permisă şi în cazul în care vizibilitatea este sub 

100 m. 

 



206. a. Potrivit prevederilor art.6 alin.7 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 republicată, 

dacă în localităţi, traseele mijloacelor de transport public de persoane traversează calea ferată la 

acelaşi nivel, în ambele părţi înainte de trecere trebuie să existe staţii de oprire la cel puţin 50 m de 

aceasta. 

 

207. b. În conformitate cu prevederile art.74 alin.4 din OUG 195/2002 republicată, pe autostrăzi 

circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează, de 

regulă, numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de mers. 

 

208. b. Potrivit prevederilor art.114 alin.2 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 

republicată, pe timpul nopţii, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, 

conducătorii acestora sunt obligaţi ca de la o distanţă de cel puţin 200 m să folosească luminile de 

întâlnire, concomitent cu reducerea vitezei. Dacă nu se respectă această obligaţie apare fenomenul 

de orbire aparentă pentru fiecare dintre conducători, ceea ce poate conduce la producerea unui 

accident de circulaţie prin coliziune sau acroşare. 

 

209. c. Potrivit prevederilor art.87 alin.2 din OUG 195/2002 republicată, conducerea unui 

autovehicul sau tramvai de către o persoană care se află sub influenţa unor produse ori substanţe 

psihoactive sau medicamente cu efecte similare acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 1 la 5 ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


