DEPASIREA

1.Ce se intelege prin depasire?
a) manevra prin care un vehicul aflat pe o banda de circulatie trece inaintea altui vehicul de pe o banda alaturata;
b) manevra prin care conducatorul unui vehicul il devanseaza pe un altul, aflat in mers sau imobilizat, daca prin aceasta se trece peste
axul longitudinal al drumului, sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulatie;
c) manevra prin care conducatorul unui vehicul trece inaintea altui vehicul, ori pe langa un obstacol, aflate pe acelasi sens de circulatie,
prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda sau sirul de circulatie pe care s-a aflat initial.

2. Asigurarea la efectuarea unei depasiri presupune din partea conducatorului auto convingerea ca:
a) cel care il precede nu a semnalizat intentia inceperii unei manevre similar;
b) cel care il urmeaza nu a semnalizat intentia inceperii unei manevre similar;
c) poate efectua manevra fara a pune in pericol sau a stanjeni circulatia din sens opus.

3. In ce conditii se poate executa depasirea unui vehicul pe partea dreapta?
a) cand conducatorul vehiculului respectiv a semnalizat din timp intentia schimbarii directiei
de mers spre stanga;
b) cand conducatorul vehiculului respectiv s-a incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga;
c) cand intre vehiculul respectiv si acostamentul drumului exista spatiu suficient.

4. Puteti executa depasirea unui vehicul pe partea dreapta?
a) da, numai in cazul vehiculelor cu doua roti;
b) da, in cazul vehiculelor ai caror conducatori au semnalizat si s-au incadrat corespunzator schimbarii directiei de mers spre stanga;
c) da, cand vehiculul respectiv circula pe banda din stanga dumneavoastra.

5. Exista cazuri in care vehiculele pot fi depasite atat pe stanga cat si pe dreapta?
a) da, in cazul tramvaielor in mers aflate pe strazi cu sens unic;
b) da, in cazul tramvaiului a carui linie este amplasata langa axul drumului;
c) da, numai in cazul vehiculelor stationate, care au in functiune luminile de avarie.

6. Cum procedati pentru a depasi un tramvai oprit intr-o statie fara loc de refugiu pentru pietoni?
a) reduceti viteza si il depasiti cu atentie sporita;
b) asteptati plecarea tramvaiului din statie;
c) opriti autovehiculului in spatele ultimului vagon si nu reluati deplasarea decat in momentul cand usile s-au inchis.

7. Tramvaiul aflat in mers la mai putin de 50 m de o statie cu refugiu poate fi depasit?
a) da;
b) nu, conducatorul auto trebuie sa circule in spatele ultimului vagon si sa opreasca odata cu tramvaiul, in momentul cand acesta ajunge
in statie;

c) da, cu viteza redusa.

8. Puteti depasi un tramvai oprit intr-o statie fara refugiu pentru pietoni pe o strada cu un singur
sens de circulatie?
a) da, numai pe partea stanga;
b) da, cu obligatia de a reduce viteza;
c) nu.

9. Ce obligatii revin conducatorului auto care executa o depasire?
a) asigurarea si semnalizarea intentiei;
b) pastrarea unei distante laterale suficiente;
c) reintrarea pe banda de circulatie initiala, dupa asigurarea ca acest lucru nu prezinta pericol pentru vehiculul depasit si pentru ceilalti
participanti la trafic.

10. Ce obligatii revin unui conducator auto, care este depasit de un autovehicul apartinand Politiei,
avand girofarul de culoare albastra in functiune, concomitent cu sirena?
a) sa opreasca in afara partii carosabile sau cat mai pe dreapta;
b) sa nu mareasca viteza si sa circule cat mai pe dreapta;
c) sa reduca viteza si sa circule cat mai pe dreapta.

11. In momentul in care sunteti depasit de un alt autovehicul, aveti obligatia:
a) sa semnalizati dreapta, pentru a confirma ca ati inteles intentia celui din spate;
b) sa nu mariti viteza de deplasare si sa va apropiati cat mai mult de marginea din dreapta a drumului;
c) sa reduceti viteza de deplasare si sa va apropiati cat mai mult de marginea din dreapta a drumului.

12. Circulati cu autovehiculul si sunteti ajuns din urma de un autovehicul al Politiei, care are in
functiune dispozitivul special cu lumini de culoare rosie, concomitant cu cel sonor; cum procedati?
a) eliberati imediat banda de circulatie;
b) parasiti drumul pe prima strada laterala;
c) opriti in afara partii carosabile ori, daca nu e posibil, cat mai pe dreapta.

13. In ce situatie puteti depasi un tramvai pe partea stanga?
a) cand intre sina din dreapta si bordura nu exista spatiu suficient;
b) cand tramvaiul se afla oprit intr-o statie fara loc de refugiu, pe o strada cu sens unic;
c) cand tramvaiul se afla in mers pe o strada cu sens unic.

14. Puteti depasi un vehicul angajat la randul sau in depasire?
a) da, daca nu se trece peste axul drumului;
b) da, daca axul drumului este materializat prin linie discontinua;
c) nu, deoarece cel care se angajeaza in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula in fata sau in spatele sau nu a initiat o
asemenea manevra.

15.Circuland cu autoturismul, in zona de actiune a carui indicator din cele de mai jos, puteti efectua
depasirea unui autocamion?

1.
a)
b)
c)

2.
numai in zona de actiune a indicatorului 2;
numai in zona de actiune a indicatorului 1;
in zona niciunuia din cele doua indicatoare.

16. La intalnirea indicatorului de mai jos puteti depasi:
a) motociclete fara atas si ciclomotoare;

b) vehicule cu tractiune animala;
c) tractoare,compresoare si alte utilaje destinate amenajarii si intretinerii
drumurilor.

17. Depasirea autovehiculelor este posibila:
a) pe poduri;
b) sub poduri;
c) intr-o intersectie unde exista semafoare in functiune.

18. Va apropiati cu autovehiculul de o intersectie cu circulatie nedirijata, iar in fata dumneavoastra
circula un biciclist; il puteti depasi?

a) nu;
b) da, daca puteti finaliza depasirea inainte de a patrunde in intersectie;
c) da, daca v-ati asigurat ca depasirea se poate face fara pericol, ati semnalizat din timp si l-ati avertizat din timp pe biciclist asupra
intentiei dumneavoastra.

19. Puteti executa depasirea unui autobuz oprit in statie?
a) nu, veti opri in spatele autobuzului pana la urcarea tuturor calatorilor;
b) nu, in cazul in care conducatorul autobuzului aflat in statia prevazuta cu alveola, a semnalizat intentia reintrarii in trafic, iar realizarea
depasirii ar realiza un potential pericol;
c) da, avand obligatia de a reduce viteza de deplasare.

20.Depasirea autovehiculelor este interzisa:
a) la intalnirea indicatorului “Presemnalizarea trecerii pentru pietoni”.
b) pe drumuri ingustate;
c) in locul unde s-a format o coloana de vehicule in asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie.

21. Circulati intr-un tunel; puteti efectua depasirea unui vehicul?
a) da;
b) puteti depasi doar vehicule, nu si autovehicule;
c) puteti depasi un vehicul cu tractiune animala, o motocicleta, un ciclomotor sau o bicicleta, daca lungimea sectorului de vizibilitate a
drumului este mai mare de 20 m, iar latimea drumului, de cel putin 7 m.

22. Depasirea unui vehicul se poate face:
a) la mai putin de 50m de intersectie;
b) pe un drum cu declivitati;
c) in situatia cand din sens opus se apropie un alt vehicul, al carui conducator este obligat sa efectueze manevre de evitare pentru a nu
intra in coliziune.

23. Puteti depasi simultan doua autoturisme aflate in fata dumneavoastra?
a) da, daca v-ati convins ca nu exista interdictii, iar manevra se poate face in siguranta;
b) nu, acest lucru este interzis;
c) da,in cazul in care conducatorul autovehiculului din fata va face semn cu mana.

24. In zona de actiune a indicatorului din imagine, puteti efectua manevra de depasire?

a)

da, daca va aflati la volanul unui unui autoturism iar pentru realizarea

depasirii nu depasiti viteza de 50 km/h;
b) puteti depasi numai autocamioanele care circula cu cel mult 30 km/h;
c) puteti depasi numai autovehicule cu doua roti sau vehicule cu tractiune
animala.

25. Puteti folosi avertizorul sonor intr-o localitate pentru a-l atentiona pe biciclistul din fata
dumneavoastra, ca urmeaza sa-l depasiti?
a) nu, daca la in trarea in localitate se afla indicatorul “Claxonatul interzis”;
b) da, in cazul in care comportamentul biciclistului, va sugereaza ca situatia ar putea deveni periculoasa.
c) in cazul in care biciclistul semnalizeaza cu bratul stang intins orizontal, putem folosi avertizorul sonor pentru a-l determina sa renunte
la manevra pe care intentioneaza sa o execute.

26. Ce intelegeti prin “distanta laterala suficienta” fata de vehiculul depasit?
a) o distanta de cel putin 1,5 m;
b) o distanta care sa permita deschiderea portierei la autovehiculul stationat;
c) o distanta de natura sa impiedice producerea unor coliziuni.

