DRUMURI PUBLICE III
1. Preselectie inseamna:
a) observarea atenta a carosabilului pentru a sesiza din timp eventualele obstacole sau
denivelari si a corecta pozitia de mers a autovehiculului.
b) ocuparea benzii corespunzatoare, in functie de directia de mers, inainte de a intra in zona de
preselectie a intersectiei.
c) studierea inainte de plecarea in cursa a traseelor posibile si alegerea variantei optime.

2. Conducatorul unui vehicul impins cu mana este obligat sa circule:
a) pe partea dreapta a drumului in directia de mers.
b) pe partea stanga a drumului in directia de mers, daca nu exista acostament.
c) pe trotuar.
3. De la ce distanta fata de intersectie, conducatorul auto se va incadra pe banda
corespunzatoare directiei de mers dorite?
a) de la 50 m in localitati si de la 100m in afara localitatilor, indiferent daca intersectia are sau
nu marcaje.
b) de la cel putin 50 metri atat in localitati cat si in afara localitatilor.
c) de la cel putin 50 m in intersectiile cu marcaje si de la cel putin 100m in intersectiile fara
marcaje.

4. La o intersectie fara marcaje, pe ce rand va incadrati pentru a circula pe directia
inainte?
a) pe randul din stanga.
b) pe randul din mijloc.
c) pe oricare din randuri
5. La o intersectie cu trei benzi de circulatie pe sens, cum se va realiza preselectia?
a) banda din dreapta va fi destinata virajului spre dreapta, banda din stanga, virajului spre
stanga, banda din mijloc va fi destinata celor care vor sa circule pe directia inainte.
b) pe banda din dreapta, se vor incadra cei care vor sa circule pe directia inainte si la dreapta, pe
banda din stanga cei care vor sa circule pe directia inainte si la stanga, banda din mijloc fiind
destinata numai celor care vor sa circule pe directia inainte.
c) nu exista reguli prestabilite, conducatorii auto se vor orienta dupa marcajele de pe carosabil,
indicatorul de selectare a circulatiei, panourile de sub/pe semafor.

6. Ajungeti in apropierea unei intersectii cu trei benzi materializate. Ce banda veti ocupa
pentru a executa virajul la dreapta?
a) banda indicata pentru virajul la dreapta pe indicatorul “Selectarea circulatiei pe directii de
mers in apropierea intersectiei”
b) banda pe care se afla marcajul cu semnificatia”Inainte si la dreapta”.
c) benzile indicate la punctele a si b.

7. Cum se va incadra conducatorul auto pt. a executa virajul la stinga pe o strada pe care
circulatia se desfasoara in sens unic?
a) pe banda de langa axul drumului.
b) langa bordura din stanga.

pe strazile cu sens unic nu se poate executa virajul la stanga.

8. Care este traseul optim de urmat in cazul efectuarii virajului la stanga?
a) traseul cel mai scurt si mai direct.
b) traseul care presupune ocolirea centrului intersectiei prin dreapta.
c) traseul care presupune ocolirea centrului intersectiei prin stanga
9. Cum veti executa corect un viraj spre dreapta cand conduceti un autoturism?
a) urmand un traseu cat mai aproape de bordura.
b) pastrand o distanta de cel putin 1m fata de bordura.
c) pastrand o distanta de cel putin 0,5m fata de bordura
10. Intr-o intersectie cu sens giratoriu, in cazul in care doriti sa circulati pe prima strada
din dreapta, este necesar sa ocoliti intreg sensul?
a) da, deoarece va obliga indicatorul.
b) nu, semnalizati intentia, va angajati cat mai pe dreapta si patrundeti pe strada respectiva.
c) da, numai in cazul in care pe carosabil nu exista benzi materializate.
11. In apropierea unei intersectii unde exista trei benzi de circulatie va aflati in zona de
preselectie, incadrat pe banda din mijloc si va dati seama ca ati gresit, deoarece
doreati sa virati pe strada din dreapta; cum procedati in aceasta situatie?
a) va asigurati ca nu exista alte vehicule in preajma si treceti pe banda din dreapta pentru a
efectua virajul.
b) va continuati drumul pe directia indicata de marcajele de pe banda dumneavoastra.
c) puteti efectua virajul numai daca ati semnalizat intentia, iar conducatorii vehiculelor de pe
banda din dreapta, va permit acest lucru.

12. Drumul in rambleu desemneaza:
a) drumul a carui parte carosabila si acostament este mai joasa decat marginile sale.
b) drumul a carui parte carosabila si acostament este mai inalta decat marginile sale.
drumul cu declivitati.

13. Va deplasati pe o sosea cu doua benzi de circulatie materializate prin marcaje, in
afara localitatii; pe ce banda va veti incadra in vederea efectuarii virajului spre
stanga?
a) pe banda de langa axul drumului.
b) pe banda din dreapta.
c) alegerea benzii depinde de latimea drumului.
14. Daca in apropierea unei intersectii exista o banda speciala pt. schimbarea directiei de
mers spre stanga, folosirea ei este:
a) obligatorie pt. toti conducatorii de vehicule care intentioneaza sa execute viraj stanga.
b) facultativa.
c) obligatorie pentru toti conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule
cu gabarite depasite sau ansambluri de vehicule.

15. Care este semnificatia indicatorului alaturat?

a) obliga la ocolirea localitatii
b) interzice circulatia prin centrul intersectiei
c) presemnalizeaza traseul de evitare a localitatii.
16. O borna kilometrica alba cu calota albastra indica faptul ca circulatia se desfasoara
pe un drum:
a) judetean.
b) comunal.
c) expres.
17. Cum este semnalizat drumul expres?
a) cu un indicator in forma de sageata, pe care este inscrisa litera E si nr. drumului.
b) cu indicatorul “Drum pt. autovehicule”.
c) printr-un panou cu inscriptia “Drum expres”.
18. Ce traseu veti urma in cazul efectuarii virajului spre dreapta?

a) traseul 1
b) traseul 2
c) traseul 2 in cazul in care conduceti un ansamblu de vehicule.

19. Pe acostament pot circula:
a) bicicletele si ciclomotoarele, daca nu exista benzi sau piste speciale pentru aceste vehicule.
b) pietonii in localitati
c) participantii la trafic indicati la punctele a si b.
20. Ce intelegeti prin intersectie cu circulatie nedirijata?
a) o intersectie in care nu exista nici un fel de indicatoare, semafoare sau agent de circulatie.
b) o intersectie in care nu exista indicatoare de reglementare a prioritatii, semafoare aflate in
functiune sau un agent de circulatie.
c) una din intersectiile mentionate la punctele a si b.

21. Cum va proceda conducatorul auto in cazul in care autoturismul pe care il conduce,
intra in derapaj, la abordarea necorespunzatoare a unei curbe spre dreapta?
a) va utiliza frana de serviciu
b) va utiliza frana de motor si va roti volanul spre stanga.
c) va utiliza frana de motor si va roti volanul spre dreapta
22. Ce se intelege prin “drumuri vicinale”?
a) drumurile situate in vecinatatea unei proprietati
b) drumurile dintr-o localitate rurala care deservesc proprietati agricole.
c) drumurile care deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limita acestora.
23. Pe banda din dreapta a unei autostrazi vor circula:
a) autovehicule destinate transportului public de persoane
b) autovehiculele care circula cu viteza minima prevazuta de lege pentru acest tip de drum.
c) autovehiculele destinate transportului de marfuri
24. Care din urmatoarele afirmatii este valabila atat pentru zona rezidentiala cat si
pentru zona pietonala?
a) pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
b) conducatorii autovehiculelor trebuie sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulatia pietonilor,
chiar daca in acest scop trebuie sa opreasca.
c) afirmatiile de la punctele a si b.

25. Cum va proceda conducatorul unui autovehicul la coborarea unei pante?
a) va regla viteza autovehiculului, folosind frana de motor
b) va actiona periodic frana de serviciu pentru a controla viteza de deplasare
c) va evita accelerarile, cautand sa mentina o viteza constanta.
26. In cazul unui drum cu trei benzi pe sens, conducatorii a doua autovehicule circula in
aceeasi directie dar pe benzi diferite si intentioneaza sa se inscrie pe banda libera
dintre ei; care din conducatorii celor doua vehicule trebuie sa faciliteze celuilalt
efectuarea manevrei?
a) conducatorul autovehiculului care circula pe banda din dreapta
b) conducatorul autovehiculului care circula pe banda din stanga
c) conducatorul autovehiculului cu gabarit sau masa depasita care se deplaseaza pe banda din
dreapta.

