
 CONTRAVENTII   SI   INFRACTIUNI 
 

1. Imobilizarea vehiculului  se dispune in urmatoarele cazuri: 

a) cand conducatorul auto refuza sa se legitimeze 

b) cand autovehiculul nu a fost radiat din circulatie conform legii 

c) cand  placutele cu numerele de inmatriculare ale autovehiculului 

nu sunt conforme cu  standardul 

 

2. Permisul de conducere poate fi anulat: 

a) in cazul stergerii urmelor accidentului de catre conducatorul unui 

vehicul angajat intr-un accident de circulatie soldat cu victime 

b) cand conducatorul unui autovehicul este depistat in trafic cu o 

alcoolemie de 0,40mg/l  alcool pur in aerul expirat 

c) cand conducatorul unui autovehicul refuza sa se supuna probelor 

in vederea depistarii consumului de stupefiante sau medicamente 

cu efecte similare 

 

 

3. Care din urmatoarele fapte sunt considerate infractiuni: 

a) conducerea pe drumul public a unui autovehicul de catre o per- 

soana al carei permis de conducere a fost retras 

b) conducerea unui autoturism intr-o localitate cu o viteza de peste 

100 km/h 

c) incredintarea cu stiinta a unui autovehicul spre a fi condus pe  

drumul public unei persoane care sufera de o boala psihica. 

 

4. Cand conducatorul unui autovehicul  circula fara placute cu numere 

de inmatriculare: 

a) i se retine certificatul de inmatriculare 

b) i se retine certificatul de inmatriculare si permisul de conducere 

in vederea anularii 

c) se procedeaza la imobilizarea vehiculului 

 

 

 

 

5. Conducatorul auto caruia i-a fost suspendat dreptul de a conduce  

un autovehicul pe drumurile publice trebuie sa se prezinte la servi 

ciul politiei rutiere pentru verificarea cunoasterii regulilor de circu 

latie: 



a) cand a solicitat reducerea perioadei de suspendare 

b) daca perioada de suspendare este mai mare de 30 de zile 

c) cand permisul de conducere a fost retinut pentru nerespectarea 

regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea, sau trecerea la 

culoarea rosie a semaforului electric 

 

6. In ce situatii conducatorul de autovehicul nu beneficiaza de reducerea 

perioadei de suspendare ? 

a) daca a fost sanctionat ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu 

calea ferata, atunci cand barierele sau semibarierele sunt co 

borate sau in curs de coborare 

b) daca perioada de suspendare a fost majorata conform legii, sau                             

cel in cauza a fost implicat intr-un accident soldat cu pagube 

materiale si se afla sub influenta alcoolului 

c) daca a acumulat din nou cel putin 15 puncte de penalizare in                     

urmatoa rele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a 

exercitarii dreptului de a conduce 

         

 

7. Care este perioada maxima pentru care se poate dispune suspenda 

   rea exercitarii dreptului de a conduce? 

a) 90 de zile, daca nu a fost majorata conform legii 

b) un an 

c) 120 de zile, daca a fost majorata conform legii 

 

8. In cazul in care un conducator auto a fost sanctionat pentru neres 

pectarea semnalelor politistului rutier, iar dupa 90 de zile este depistat in 

trafic circuland nejustificat pe celalalt sens de mers, va fi sanctionat 

a) cu retinerea permisului  in vederea anularii 

b) cu retinerea permisului in vederea suspendarii..pe o perioada de 90 

de zile 

c) cu retinerea permisului in vederea suspendarii pe o perioada de 60 

de zile 

 

9. Radierea din oficiu a inmatricularii vehiculului se face: 

a) in cazul autovehiculelor declarate potrivit legii…fara stapan sau 

abandonate 

b) in cazul in care conducatorului de autovehicul i s-a anulat 

permisul de conducere; 



c) in cazul conducatorului auto caruia i s-a retinut certificatul de 

inmatriculare si i s-au retras placutele cu numerele de 

inmatriculare pentru ca nu a prezentat asigurarea de raspundere 

civila, iar dupa 30 de zile nu face dovada ca a incheiat aceasta 

asigurare  

 

10. Nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un                   

anumit  segment de drum public, se sanctioneaza: 

a) cu amenda prevazuta in clasa a III de sanctiuni si suspendarea 

dreptului de a conduce pe o perioada de 60 de zile 

b) cu amenda prevazuta in clasa a III a de sanctiuni si puncte de 

penalizare  

c) cu amenda contraventionala 

 

   11. Folosirea incorecta pe timp de noapte a luminilor de drum la intal- 

          nirea cu un alt vehicul  care circula din sens opus  se sanctioneaza: 

a) cu amenda contraventionala 

b) cu amenda contraventionala si aplicarea de puncte de penalizare 

c) cu amenda contraventionala si  retinerea permisului de 

conducere in vederea suspendarii 

 

    12. In cazul unui conducator auto care a consumat alcool, se aplica 

          urmatoarele masuri: 

a) amenda si retinerea permisului in vederea suspendarii, daca 

cel in cauza se afla sub influenta bauturilor alcoolice, iar                   

fapta nu constituie infractiune. 

b) retinerea permisului de conducere si conducerea conducato 

rului auto la recoltarea probelor biologice daca rezultatul 

testarii aerului  expirat indica o concentratie mai mare de 

0,40mg/l alcool pur in aerul expirat 

c) retinere permisului de conducere si ulterior anularea acestuia 

daca cel in cauza are o imbibatie alcoolica de peste 0,80g/l alcool 

pur in sange 

 

13. Ce se intampla in cazul in care ati accidentat cu autovehiculul  un 

       pieton, iar acesta refuza sa colaboreze cu dumneavoastra si para 

       seste    locul faptei ? 

a) puteti fi cercetat pentru comiterea unei infractiuni, daca nu 

     anuntati imediat incidentul la cea mai apropiata unitate de 

     politie 



b) nu aveti nici o responsabilitate si va puteti continua deplasa 

rea 

c) fapta nu constituie infractiune, daca anuntati imediat eveni- 

     mentul la cea mai apropiata unitate de politie 

 

 

14. Ce relatie exista intre contraventii si infractiuni? 

a) definitiile lor sunt asemanatoare 

b) in cazul infractiunilor, pericolul  social pe care il prezinta fapta 

comisa, este mai mare decat in cazul contraventiilor 

c) in cazul savarsirii unor contraventii, sanctiunile sunt dispuse de 

catre persoane abilitate, pe cand in cazul infractiunilor, 

sanctiunile sunt dispuse de catre instanta de judecata 

 

15. Care sunt optiunile unui conducator auto caruia i s-a intocmit 

      proces verbal pentru incalcarea unei reguli de circulatie si a fost 

      sanctionat cu amenda contraventionala ? 

a) sa achite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data 

primirii procesului verbal, jumatate din minimul amenzii 

aplicate; 

b) sa depuna plingere impotriva procesului verbal de constatare a 

contraventiei, in termen de 15 zile de la comunicare, la 

judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata 

fapta; 

c) sa achite in termen de 15 zile de la comunicarea procesului 

verbal, integral amenda stabilita. 

 

16. Cum va fi sanctionat conducatorul auto care a fost implicat intr-un  

       accident soldat cu avarii si care nu se prezinta la termen la unitatea 

       de politie pe raza careia s-a produs accidentul? 

a) cu amenda prevazuta in clasa a II a  de sanctiuni si 

suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pe o perioada 

de 30 de zile, daca nu se prezinta la unitatea de politie…in 

termen de 24 de ore 

b) cu anularea permisului de conducere 

c) cu amenda prevazuta in clasa a IV a  de sanctiuni si aplicarea 

unor puncte de penalizare 

 

17. Refuzul de a permite politistului rutier sa verifice vehiculul, identita 

      tea conducatorului sau a pasagerilor…in situatiile prevazute de lege, 



      se sanctioneaza: 

a) cu amenda contraventionala 

b) cu amenda contraventionala si aplicarea punctelor de 

penalizare 

c) cu amenda si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce 

pe o perioada de 90 de zile 

 

18. Anulare permisului de conducere se dispune pentru: 

a) conducerea pe drumurile publice a unui  autovehicul de 

catre un conducator, al carui permis de conducere a fost  

retras. 

b) parasirea locului accidentului fara aprobarea organelor  

de politie, daca accidentul s-a produs ca urmare a unei 

infractiuni 

c) interzicerea exercitarii profesiei sau ocupatiei de conduca 

tor de vehicule 

 

 

19. In care din urmatoarele situatii se procedeaza la retinerea certificatu 

      lui de inmatriculare, concomitent cu retragerea placutelor cu  nume- 

      rele de inmatriculare?           

a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica vala- 

bila 

b) vehiculul nu a fost radiat din circulatie 

c) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei, ori aceasta este 

intr-o stare avansata de degradare 

 

20. In care din urmatoarele situatii permisul de conducere al unui  

      conducator auto poate fi anulat? 

a) cand a savarsit un accident ca urmare a nerespectarii 

regulilor de circulatie, soldat cu vatamarea corporala a unei  

persoane, fapta respectiva fiind considerate infractiune si 

sanctionata ca atare. 

b) in cazul in care a tractat cu autovehiculul o remorca    

neinmatriculata de la domiciliu si pana la R.A.R. 

c) cand a accidentat mortal cu autoturismul pe care il conduce 

un pieton, ca urmare a unei manevre gresite si a fost 

codamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva. 

 

 



21. Ce masuri se vor lua in cazul in care o persoana careia i-a fost  

      retinut permisul de conducere pentru o fapta sanctionata cu suspen- 

      darea…savarseste in perioada in care are drept de circulatie, o noua 

      contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptu- 

      lui de a conduce? 

a) se vor aplica distinct perioade de suspendare pentru fiecare 

contraventie 

b) i se anuleaza pemisul de conducere 

c) perioada de suspendare i se prelungeste cu 30 de zile 

 

22. Care din urmatoarele fapte constituie infractiune? 

a) trecerea pe culoarea rosie a semaforului electric 

b) trecerea pe culoarea rosie a semaforului soldata cu 

vatamarea inregritatii corporale a unui pieton ce traversa 

strada in acel moment pe culoarea verde, in cazul in care 

pietonul respectiv a necesitat mai mult de 60 de zile de 

ingrijiri medicale. 

c) trecerea pe culoarea rosie a semaforului si producerea unui 

accident soldat cu pagube materiale 

 

 

23. In ce situatie conducatorul auto caruia i-a fost suspendata exercitarea  

      dreptului de a conduce,trebuie sa sustina la sediul politiei rutiere o  

      testare privind cunoasterea regulilor de circulatie? 

a) cand fapta a fost urmarita ca infractiune,iar instanta de 

judecata sau procurorul a dispus inlocuirea raspunderii 

penale cu o sanctiune administrativa prevazuta in Codul 

Penal. 

b) cand perioada de suspendare este mai mare de 60 de zile 

c) cand exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata 

pentru verificarea regulilor privind acordarea prioritatii. 

 

 

24. In care din urmatoarele situatii este interzisa circulatia pe drumurile  

      publice a vehiculelor? 

a) cand acestea nu corespund din punct de vedere tehnic 

b) cand termenul de valabilitate al inspectiei tehnice periodice 

a expirat 

c) cand acestea nu au asigurare de raspundere civila pentru caz 

de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie 



 

 

25.  In ce situatii  conducatorilor de autovehicule li se recolteaza obligato- 

       riu probe biologice  in vederea stabilirii alcoolemiei ? 

a) numai daca au fost implicati intr-un accident de circulatie  

soldat cu victime 

b) atunci cand rezultatul testarii arata o concentratie mai 

mare de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. 

c) atunci cand rezultatul testarii preliminare indica prezenta 

in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a 

medicamentelor cu efecte similare. 

 

 

 

26. Sunt considerate masuri tehnico-administrative: 

    

a) anularea permisului de conducere 

b) retinerea placutelor cu numerele de inmatriculare 

c) retinerea permisului de conducere 

 


