
EXPLICATII – CHESTIONAR DEPASIREA 
 
 

1. Raspuns corect: c 
 
La raspunsul de la litera c) este reprodusa definitia depasirii din O.U.G. 195/2002, art. 
45, alin. (1). 

 
2. Raspuns corect: a,b,c 

 
Conform prevederilor art. 116, lit. a) din Regulament, la efectuarea unei depasiri 
conducatorul de vehicul trebuie “sa se asigure ca acela care il urmeaza sau il precede nu 
a semnalizat intentia inceperii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune in 
pericol sau stanjeni circulatia din sens opus”. 

 
3. Raspuns corect: a,b,c 

 
Depasirea vehiculelor se efectueaza de regula, pe partea stanga. “Tramvaiul sau 
vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a incadrat corespunzator parasirii 
sensului de mers spre stanga se depaseste prin partea dreapta” (art. 45, alin. 5 din 
O.U.G. 195/2002). Existenta unui spatiu suficient intre vehiculul respectiv si 
acostamentul drumului, este de asemenea,  o conditie necesara pentru realizarea 
manevrei de depasire. 

 
4. Raspuns corect: b 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 3. 

 
5. Raspuns corect: a 

 
Tramvaiele in mers se depasesc, de regula, pe partea dreapta; “atunci cand drumul este 
cu sens unic sau cand intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu 
suficient”(art. 45, alin. (6) din O.U.G. 195/2002), depasirea acestora se poate face si pe 
partea stanga. 

 
6. Raspuns corect: c 

 
Conform prevederilor art. 120, alin. (1),  lit. g) se interzice depasirea “in dreptul statiei 
pentru tramvai, atunci cand acesta este oprit, iar statia nu este prevazuta cu refugiu 
pentru pietoni”; 
“In cazul in care tramvaiul este oprit intr-o statie fara refugiu pentru pietoni, vehiculele 
trebuie sa opreasca in ordinea sosirii, in spatele acestuia si sa-si reia deplasarea numai 



dupa ce usile tramvaiului au fost inchise si s-au asigurat ca nu pun in pericol siguranta 
pietonilor angajati in traversarea drumului public”(art. 107, alin. (4) din Regulament). 

 
7. Raspuns corect: a 

 
Interdictia depasirii se refera la tramvaiele oprite in statii fara refugiu pentru pietoni. 

 
8. Raspuns corect: c 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 6; daca statia nu are refugiu pentru pietoni, 
nu are relevanta faptul ca strada este cu sens unic. 

 
9. Raspuns corect: a,b,c 

 
Potrivit prevederilor art. 118 din Regulament, conducatorul de vehicul care executa 
manevra de depasire are urmatoarele obligatii: 
“ a) sa se asigure ca acela care il urmeaza sau il precede nu a semnalizat intentia  
      inceperii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune in pericol sau stanjeni  
     circulatia din sens opus: 
   b) sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii; 
   c) sa pastreze in timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de vehiculul depasit; 
  d) sa reintre pe banda sau pe sirul de circulatie initiale dupa ce a semnalizat si s-a      
      asigurat ca poate efectua aceasta manevra in conditii de siguranta pentru vehiculul  
      depasit si pentru ceilalti participanti la trafic”. 

 
10. Raspuns corect: c 

 
Conform prevederilor art. 37, alin. (2) din O.U.G. 195/2002, “Conducatorii de vehicule 
sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului in sensul 
de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie 
prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare 
albastra si sonore”. 

 
11. Raspuns corect: b 

 
Conducatorul de vehicul ce urmeaza a fi depasit are urmatoarele obligatii” 
“ a) sa nu mareasca viteza de deplasare; 
   b) sa circule cat mai aproape de margineadin dreapta a partii carosabile sau a benzii pe  
       care se deplaseaza.”(art. 119 din Regulament) 

 
 
 
 
 



12. Raspuns corect: c 
 
Conform prevederilor art. 37, alin. (1) din 0.U.G. 195/2002 “Conducatorii de vehicule 
sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape 
de marginea dreapta a drumului sau bordura trotuarului, in sensul de deplasare, la 
apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in 
functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.” 

 
13. Raspuns corect: a,c 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 5 

 
14. Raspuns corect: c 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 9. 

 
15. Raspuns corect: a 

 
In zona de actiune a indicatorului cu nr.2 – “Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate 
transportului de mărfuri” – interdictia depasirii se refera numai la autovehiculele destinate 
transportului de marfuri;  prin urmare, conducatorul unui autoturism poate efectua manevra de 
depasire. 

 
16. Raspuns corect: a,b 

 
Indicatorul “Depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa” se 
instaleaza “pentru a interzice depăşirea tuturor vehiculelor cu motor, cu excepţia 
motocicletelor fără ataş şi ciclomotoarelor”(STAS 1848/1 din 2004, fig. C 27). Deoarece 
indicatorul interzice doar depasirea autovehiculelor (nu si a vehiculelor), in zona sa de actiune 
este permisa si depasirea vehiculelor cu tractiune animala. 

 
17. Raspuns corect: c 

 
Potrivit prevederilor art. 120, alin. (1), lit. d) din Regulament depasirea vehiculelor este 
interzisa “pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si in tuneluri”; acelasi articol, la 
litera a) interzice depasirea vehiculelor “in intersectii cu circulatia nedirijata”; prin 
urmare, in intersectiile cu circulatia dirijata depasirea vehiculelor este posibila. 

 
18. Raspuns corect: b 

 
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr.17. 

 
 
 



19. Raspuns corect: b 
 
Conform prevederilor art. 131, alin. (1) “La apropierea de o statie pentru mijloace de 
transport public de persoane prevazuta cu alveola, din care conducatorul unui astfel de 
vehicul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul vehiculului care circula pe banda 
de langa acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca 
pentru a-i permite reintrarea in trafic”. 

 
20. Raspuns corect: c 

 
Indicatorul “Presemnalizarea trecerii pentu pietoni” este doar un indicator de 
avertizare: interdictia depasirii functioneaza “pe trecerile pentru pietoni semnalizate 
prin indicatoare si marcaje”(art. 120, alin. (1), lit. e). 
Conform aceluiasi articol, lit. k) depasirea vehiculelor este interzisa “pe sectorul de drum 
unde s-a format o coloana de vehicule in asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul 
opus de circulatie”. 
Pe drumuri ingustate, depasirea vehiculelor nu este interzisa, dar conducatorul de 
vehicul trebuie sa adopte un comportament preventiv tinand cont de potentialele 
pericole generate de circulatia pe un asemenea drum. 

 
21. Raspuns corect: c 

 
Potrivit prevederilor art. 120, alin. (1), lit. d) depasirea vehiculelor este interzisa “ pe 
pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si in tuneluri. Prin exceptie, pot fi depasite in 
aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicletele fara atas, mopedele si 
bicicletele, daca vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 
20 m, iar latimea drumului este de cel putin 7 m; 

 
22. Raspuns corect: c 

 
La mai putin de 50 m de intersectie se poate efectua manevra de depasire; aceasta este 
interzisa doar “in intersectii cu circulatia nedirijata” (art. 120, alin (1), lit. a) din 
Regulament). 
Acelasi articol prevede, la litera j), ca manevra de depasire este interzisa “cand din sens 
opus se apropie un alt vehicul, iar conducatorul acestuia este obligat sa efectueze 
manevre de evitarea coliziunii”. 

 
23. Raspuns corect: a 

 
Nu exista interdictii pentru efectuarea depasirii in acest caz. 

 
 
 
 



24. Raspuns corect: a 
 
Manevra de depasire este posibila in cazul in care conducatorul autoturismului respecta 
semnificatia indicatorului “Limitare de viteză diferenţiată pe categorii de vehicule” efectuand 
depasirea cu o viteza care sa nu depaseasca 50 km/h. 

 
25. Raspuns corect: a,b 

 
Conform prevederilor art.113, alin. (2) “Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora 
nu poate fi folosita in zonele de actiune a indicatorului Claxonarea interzisa; alin. (2), 
lit.b) stipuleaza ca sunt exceptati de la prevederile alin. (2) “conducatorii autovehiculelor 
care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat”. 

 
26. Raspuns corect: c 

 
Deoarece legislatia nu cuantifica aceasta distanta, vom lua in consideratie raspunsul de 
la punctul c). 
 
 
 
 
 
 
 


