DRUMURILE PUBLICE 1

1.

Cand se considera ca un drum nu este public?
a) in cazul unui drum forestier sau agricol.
b) cand este semnalizat cu indicatorul ‘’Accesul interzis’’.
c) cand administratorul a instalat la intrarea pe drumul respectiv un panou cu inscriptia”Drum interzis
circulatiei publice”.

2. Un drum forestier poate fi considerat drum public?
a) nu.
b). da, daca este prevazut cu mijloace de semnalizare.
c) da ,atat timp cat la intrarea pe acest drum nu a fost instalat un panou cu semnificatia “Drum inchis
circulatiei publice”.

3. Cum poate fi identificat un drum national?
a) prin consultarea unei harti
b) dupa bornele kilometrice de culoare alba cu calota rosie.
c) dupa amenajarile suplimentare pe care le poseda.

4.

Din categoria drumurilor de interes local fac parte:
a) drumurile comunale si judetene
b) strazile
c) drumurile nationale secundare.

5. Care din urmatoarele amenajari fac parte din drumul public?
a) locuri de parcare ,de oprire si stationare.
b) trotuarele, pistele pentru ciclisti si tunelurile.,
c) numai cele precizate la punctul a).

6. Ce semnificatie are marcajul axial continuu?
a) ajuta la orientarea conducatorilor auto.
b) nu permite incalcarea sau incalecarea sa.
c) interzice conducatorilor auto sa execute manevre de depasire.

7. Ce semnificatie are un marcaj axial mixt?
a) separa sensurile de circulatie ale unor drumuri pe care se gasesc mai mult de doua benzi.
b) se respecta semnificatia liniei celei mai apropiate de vehicul in directia de mers.
c) indica un drum cu un numar inegal de benzi pe sensurile de mers.

8. Care din urmatoarele aspecte nu caracterizeaza circulatia vehiculelor pe un drum cu sens
unic?
a)depasirea tramvaielor in mers se face numai pe partea stanga.
b) oprirea si stationarea vehiculelor se pot face si pe partea stanga a drumurilor.
c) incadrarea in vederea efectuarii virajului catre stanga,se face langa bordura din stanga.

9. Ce rol are pe autostrada banda pentru oprirea de urgenta?
a) este destinata circulatiei autovehiculelor din serviciile de salubritate ale autostrazii
b) poate fi folosita ca o banda suplimentara in cazul unui trafic intens.
c) este destinata rezolvarii unor situatii deosebite,neputand fi utilizata in mod curent.

10. Care din urmatoarele afirmatii nu caracterizeaza zona de preselectie?
a) este trasata prin marcaje longitudinale cu linie continua.
b) se intinde pe o distanta de 50 de metri de la coltul intersectiei.
c) autovehiculele vor circula cu viteza redusa.

11. Cand se considera ca circulatia intr- o intersectie nu este dirijata?
a) cand in intersectie isi desfasoara activitatea un agent de circulatie.
b) cand in intersectie exista semafoare electrice in functiune.
c) cand in intersectie exista indicatoare de obligare.

12. Puteti circula pe celalalt sens de mers?
a) nu intrucat toate autovehiculele trebuie conduse pe partea dreapta a drumului public,in directia
de mers.
b) da,daca drumul este cu sens unic.
c) da,daca pe sensul dumneavoastra de mers exista denivelari.
.

13. In timpul deplasarii conducatorii de vehicule sunt obligati sa pastreze in raport cu
autovehiculul din fata o distanta corespunzatoare. Caror conducatori de vehicule le revine
aceasta obligatie?
a) tuturor conducatorilor de vehicule pentru a putea evita lovirea,in cazul cand conducatorul
autovehiclului din fata incetineste sau opreste brusc.
b) biciclistilor,carora li se interzice sa circule in spatele autovehiculelor,la o distanta mai mica de
25 de metri.
c) conducatorilor unor vehicule lente ,lungi sau grele ,care in anumite conditii de deplasare ,sunt
obligati sa pastreze o distanta suficienta fata de autovehiculul din fata,pentru a facilita depasirile
si a asigura fluenta traficului.

14. Pe o sosea cu mai multe benzi de circulatie pe sens, pe banda de langa bordura se vor
deplasa:
a) vehiculele conduse de incepatori.
b) vehiculele care tracteaza remorci.
c) vehicule grele, lente cu mase sau gabarite depasite daca in sensul de mers nu au amenajata o
banda destinata lor

15. In ce situatii conducatorii de autovehicule pot circula pe banda de langa axul drumului?
a) cand circula cu viteza maxima admisa de lege.
b) pentru efectuarea depasirilor,in cazul in care celelalte benzi sunt ocupate.
c) pe timp de noapte, cand circulatia este redusa, pentru a folosi ca reper marcajul axial

16. Care dintre indatoririle conducatorului auto la plecare de pe loc nu sunt stipulate de lege?
a) asigurarea ca nu stanjeneste circulatia celorlalte vehicule.
b) semnalizarea intentiei si acordarea prioritatii vehiculelor care au acest drept
c) verificarea aparaturii de bord ,pentru a se convinge ca autovehiculul functioneaza normal.

17. Asigurarea la schimbarea pozitiei sau directiei de mers, presupune din partea
conducatorului auto convingerea ca :
a) nu pericliteaza circulatia vehiculelor care circula in fata si in spate
b). nu pericliteaza circulatia vehiculelor cu care se va incrucisa.
c) toate obligatiile prevazute la punctele a si b

18. Semnalizarea intentiei schimbarii directiei de mers,se face de la o distanta de cel putin 50
de metri in localitati si 100 de metri in afara localitatilor; ce intelegeti prin aceasta
distanta minima de semnalizare?
a) distanta dintre locul in care se incepe schimbarea directiei de mers si locul in care se
finalizeaza aceasta manevra.
b) distanta parcursa din locul in care a fost pusa in functiune semnalizarea si pana in locul de
incepere propri-zisa a manevrei
c) distanta dintre un vehicul si cel aflat in fata acestuia pe care un conducator intentioneaza sa il
depaseasca.

19. La schimbarea benzilor de circulatie,care din urmatoarele actiuni
conducatorul unui autovehicul nu sunt corecte?

interprinse de

a) sa se asigure ca pe banda pe care intentioneaza sa intre nu circula alte vehicule.
b) sa permita deplasarea vehiculelor care circula pe banda vizata.
c). noaptea, sa semnalizeze intentia schimbarii pozitiei de mers a vehiculului si cu ajutorul
farurilor

20. Pe un drum cu trei benzi de circulatie pe sens,conducatorul auto poate trece de pe banda
unu pe banda trei?
a) da,daca soseaua este complet libera .
b) nu.
c) da,daca o face succesiv, cu respectarea obligatiilor ce-i revin pentru fiecare banda in parte.
.

21. Culoarea verde este folosita pentru simbolurile indicatoarelor rutiere care desemneaza:
a) o autostrada
b) un drum expres
c) o sosea care beneficiaza de protectie ecologica

22. O borna kilometrica alba cu calota albastra indica faptul ca circulatia se desfasoara pe un
drum:
a) judetean.
b) national.
c) comunal.

23. La circulatia pe o autostrada,in care din urmatoarele situatii se considera ca se incalca
regulile de circulatie ?
a) cand circulati pe banda din stanga,de langa glisiera.
b) cand tractati un alt autovehicul si nu folositi banda din dreapta.
c) cand circulati cu autovehiculul pe racordurile dintre cele doua parti carosabile.

24. In care din urmatoarele situatii se considera ca un pieton circula corect?
a) cand traverseaza strada intr-o localitate rurala pe la coltul strazii
b) cand se deplaseaza pe partea stanga a partii carosabile prevazuta cu acostament.
c) atunci cand,in lipsa trotuarelor se depaseaza pe acostamentul din partea stanga a sensului in
directia sa de mers.

25. In cadrul unui drum ingustat,unde nu este posibila trecerea a doua vehicule care circula
din sensuri opuse unul pe langa celalalt se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) trece vehiculul care a patruns primul pe partea ingustata
b) trece un vehicul daca din sensul opus circula un ansamblu de vehicule.
c) trece un vehicul greu daca din sens opus circula un vehicul usor.

26. La coborarea unei pante
a) veti folosi frana de serviciu pentru a reduce viteza.
b) veti utiliza frana de ajutor.
c) veti utilize frana de motor.

