CONTRAVENTII SI INFRACTIUNI
1. Constituie sanctiuni contraventionale complementare:
a) avertismentul;
b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pe timp limitat;
c) amenda penala;
2. Sunt considerate sanctiuni contraventionale principale:
a) retragerea permisului de conducere;
b) amenda contraventionala;
c) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce;
3. Patrunderea intr-o intersectie pe culoarea galben a semaforului
electric se sanctioneaza:
a) cu amenda si aplicarea punctelor de penalizare;
b) cu amenda si retinerea permisului in vederea suspendarii;
c) cu amenda;
4. In care din urmatoarele situatii se retrage permisul de conducere?
a) in cazul in care conducatorul de vehicul il incredinteaza spre
folosinta altei persoane
b) cand conducatorul auto nu acorda prioritate pietonilor angajati
in traversare la o trecere pentru pietoni
c) in cazul unei inaptitudini medicale a conducatorului auto
5. Sanctiunea principala aplicata in cazul savarsirii unei contraventii
poate fi:
a) avertismentul
b) retinerea permisului de conducere
c) retragerea certificatului de inmatriculare
6. Constituie infractiune la regimul circulatiei rutiere:
a) incredintarea permisului de conducere altei persoane
b) incredintarea cu stiinta a vehiculului spre a fi condus pe drumul
public unei persoane care poseda un permis necorespunzator
categoriei respective
c) conducerea pe drumul public a unui autovehicul de catre o persoana bolnava, ranita, sau aflata intr-o stare avansata de obosea
la.

7. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehiculul se aplica in cazul savarsirii uneia din urmatoarele fapte:
a) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau
semibarierele sunt in curs de cobarare;
b) conducerea pe drumul public a autovehiculului de catre o persoana
care a consumat substante stupefiante sau medicamente cu efecte
similare;
c) folosirea mijloacelor de telefonie mobila in tipul mersului;
8. O contraventie se transforma in infractiune in privinta consumului de
alcool, daca alcoolemia celui in cauza este :
a) de cel putin 0,80g/l alcool pur in sange
b) de cel putin 0,40mg/l allcool pur in aerul expirat
c) de peste 0,80g/l alcool pur in sange
9. Masura suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehiculul
se aplica impotriva celui care:
a) a circulat intr-o localitate cu 90 km/h
b) a circulat in zona indicatorului de restrictie (30 km/h) cu 85 km/h
c) a reparat un autovehicul avariat , fara autorizatie de reparatie.
10. Odata cu constatarea contraventiei, incheierea procesului verbal si
retinerea permisului de conducere, agentul de politie va inmana celui
in cauza si o dovada provizorie de circulatie cu valabilitate determinata;
exista situatii cand aceasta dovada este fara valabilitate?
a) da, cand conducatorul auto se afla sub influenta bauturilor
alcoolice
b) da, cand autovehiculul prezinta defectiuni grave la sistemul de
franare sau mecanismul de directie
c) da, in cazul neopririi la trecerea la nivel cu calea ferata cand
semnalele cu lumini rosii sau sonore sunt in functiune, sau
barierele sau semibarierele sunt coborate sau in curs de ridicare
11. Sunt considerate infractiuni si atrag raspundere penala:
a) circulatia pe drumul public cu un autovehicul care nu are efectuata inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate.
b) conducerea pe drumul public a unui autovehicul de catre o persoana careia i-a fost retinut permisul de conducere.
c) conducerea pe drumul public a unui autovehicul de catre o persoana careia i-a fost retras permisul de conducere.

12. In cazul unui conducator de autovehicul caruia i s-a restituit permisul de conducere si la patru luni de la aceasta data a fost depistat
conducand autovehiculul sub influenta bauturilor alcoolice, se aplica
urmatoarele masuri:
a) i se anuleaza permisul de conducere
b) se aplica masura suspendarii exercitarii dreptului de a conduce
pe o perioada de 120 de zile.
c) se aplica masura suspendarii exercitarii dreptului de a conduce
pe o perioada de 60 de zile
13. Exercitarea dreptului de a conduce se suspenda pe o perioada de 30 de
zile pentru;
a) depasirea unei coloane de vehicule oprite la trecerea la nivel cu
calea ferata
b) neoprirea la o trecere la nivel cu cale ferata semnalizata cu
indicatorul “Trecere la nivel cu o cale ferata simpla fara bariere”.
c) trecerea printre semibarierele coborite de la trecerea la nivel cu
calea ferata
14. Exercitarea dreptului de a conduce se suspenda pe o perioada de 30
de zile:
a) cand conducatorul auto a savarsit contraventii care cumuleaza
15 puncte de penalizare
b) pentru neacordarea prioritatii vehiculelor si pietonilor care au
acest drept
c) pentru nerespectarea regulilor privind depasirea sau nerespecta
rea semnificatiei culorii rosii a semaforului, daca nu s-au
inregistrat vicime, sau nu s-au produs avarii.
15. Odata cu aplicarea sanctiunii, politistul rutier poate dispune si confiscarea :
a) dispozitivelor de detectare a radarului
b) mijloacelor speciale de avertizare luminoase si sonore detinute in
autovehicul
c) mijloacelor de iluminare suplimentare, neomologate, montate pe
autovehicul
16. Imobilizarea unui autovehicul se dispune:
a) cand sistemul de franare de ajutor este defect
b) in cazul conducerii unui autovehicul care nu are montate placutele
cu numerele de inmatriculare
c) cand autovehiculul nu are montata una din placutele cu numerele
de inmatriculare

17. Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se poate
reduce la 30 de zile, daca titularul permisului:
a) a obtinut permisul de conducere cu cel putin un an inainte de
savarsirea faptei si a fost declarat admis la testul de verificare a
cunoasterii regulilor de circulatie
b) in ultimii trei ani de la data savarsirii faptei pentru care se solicita
reducerea perioadei desuspendare nu a beneficiat de o asemenea
masura
c) in ultimii doi ani de la data constatarii contraventiei ..nu a avut
suspendata exercitarea dreptului de a conduce
18. Sanctiunea contraventionala si retinerea certificatului de inmatricu
lare se aplica in cazul savarsirii de catre conducatorul auto a uneia
din urmatoarele fapte:
a) folosirea la autovehicul a unui avertizor sonor neomologat
b) dotarea autovehiculului cu patru faruri
c) pe autovehicul sunt aplicate reclame
19. Agentul de circulatie va retine certificatul de inmatriculare al autove
hiculului in cazul in care:
a) autovehiculul este dotat cu trei lanterne stop
b) autovehiculul prezinta avarii care nu au fost reparate in termenul
legal
c) lampile pentru iluminarea numerelor de inmatriculare sunt de
culoare verde
20. In care din urmatoarele situatii organele de politie vor retrage
placutele cu numerele de inmatriculare ale autovehiculului?
a) cand autovehiculul nu a fost radiat din circulatie conform legii
b) cand conducatorul auto este depistat in trafic avand data de
efectuare a inspectiei tehnice expirata
c) cand placutele de inmatriculare nu sunt conforme cu standardul
21. Pentru care din faptele de mai jos se retine permisul in vederea suspendarii?
a) in cazul efectuarii depasirii unui autovehicul, cand din sens opus
apropie alt vehicul
b) cand conducatorul auto mareste viteza de deplasare in momentul in care este depasit de un motocicl;ist

c) cand intr-o intersectie nedirijata nu acorda prioritate tramvaiului in mers care vine din stanga
22. Masura anularii permisului de conducere se aplica:
a) la interzicerea de a mai exercita profesia sau ocupatia de condu
cator auto
b) pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ininmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania.
c) pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de
catre o persoana a carui permis de conducere a fost retras
23. In cazul unui conducator auto depistat in trafic ca nu poseda asigura
re obligatorie de raspundere civila, se aplica urmatoarele masuri:
a) retragerea placutelor cu numerele de inmatriculare
b) retinerea certificatului de inmatriculare si eliberarea unei dovezi
inlocuitoare fara drept de circulatie
c) retinerea permisului de conducere
24. Constituie infractiune si se sanctioneaza ca atare:
a) conducerea unui autovehicul de catre o persoana care se afla sub
influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente
cu efecte similare
b) consumul de alcool dupa producerea unui accident de circulatie
soldat cu victime pana la testarea alcoolemiei
c) neanuntarea in 48 de ore a unitatii de politie competente despre
implicarea intr-un accident de circulatie soldat cu avarii
25. Permisul de conducere se retine de catre agentul de circulatie :
a) cand numele titularului inscris in permis nu coincide cu cel din
actul de identitate prezentat
b) in cazul nerespectarii regulilor referitoare la efectuarea manevrei de depasire
c) in cazul nerespectarii semnificatiei culorii rosii a semaforului
electric
26. Care din urmatoarele sanctiuni administrative complementare pot
fi dispuse de agentul de circulatie, odata cu constatarea contraventiei?
a) confiscarea unui girofar cu lumina de culoare albastra detinut in
autovehicul
b) confiscarea unor faruri suplimentare montate pe autovehicul,
care au o intensitate mai mare decat cea admisa

c) confiscarea unui mijloc special de avertizare sonora detinut in
autovehicul.

