
EXPLICATII  DR.PUBLICE II 

 

1. Raspuns corect  a) 

Daca am analiza drumul din punct de vedere al elementelor sale geometrice si ne-am 

referi la profilul longitudinal al drumului, am constata ca acesta cuprinde sectoare 

drepte, numite paliere si sectoare inclinate, numite declivitati; cand drumul urca, 

declivitatea se numeste rampa, iar cand coboara, se numeste panta. 

2. Raspuns corect c) 

In textul intrebarii apare expresia “curba dificila”. Una din conditiile pe care trebuie sa le 

indeplineasca mijloacele de reglementare a circulatiei (reguli, indicatoare, marcaje etc), 

este ca trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele; o curba dificila, este cu siguranta 

o curba cu raza < 200 m, având unghiul format de aliniamente < 1200; in asemenea curbe se 

amplaseaza  indicatoare de avertizare ( “Curba deosebit de periculoasa” sau “Panouri succesive 

pentru curbe deosebit de periculoase”), iar marcajul axial va fi cu siguranta trasat cu o linie 

continua. Or, conform art.77, alin.2, din Regulament, “Marcajul  longitudinal format dintr-o linie 

continua simpla sau dubla interzice incalcarea acestuia.” 

3. Raspuns corect c) 

Conform art.142, lit.b din Regulament.. oprirea voluntara a vehiculelor este interzisa “ pe 

trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la o distanta mai mica de 50 m inainte si dupa 

aceasta.”  Deoarece art.143, lit.a din Regulament .. precizeaza ca se interzice stationarea 

voluntara a vehiculelor “ in toate cazurile in care este interzisa oprirea voluntara”, rezulta ca 

aceasta prevedere este valabila si pentru stationarea voluntara. In cazul manevrei de depasire, 

art.120, alin.1,lit.f din Regulament stipuleaza ca se interzice depasirea vehiculelor “pe trecerile 

la nivel cu cale ferata curenta si la mai putin de 50 m inainte de acestea”. Deci, manevra de 

depasire nu este interzisa dupa trecerea la nivel cu cale ferata. 

 

4. Raspuns corect c) 

 

Desi in legislatia romaneasca actuala interdictia de a patrunde cu un autovehicul pe racordurile 

dintre cele doua parti carosabile ale unei autostrazi nu este mentionata expres, Conventia de la 

Viena asupra circulatiei rutiere din 1968 art.25, paragraful 1, litera b), pct.ii, stipuleaza: “Se 

interzice conducatorilor sa intoarca sau sa mearga inapoi ori sa patrunda pe banda de teren 

centrala, inclusiv pe racordurile transversale ce leaga intre ele cele doua parti carosabile.” 



 

5. Raspuns corect a) 

Art.71, alin.1, litera a) din Regulament precizeaza :”Semnalizarea de interzicere a circulatiei 

rutiere se considera realizata chiar si numai in una din urmatoarele situatii: a) prin aprinderea 

unei singure unitati luminoase a dispozitivului cu lumina intermitent-alternativa rosie.” 

 

6. Raspuns corect a) 

Enuntul de la litera a) indeplineste conditia  formulata in textul intrebarii, deoarece conform 

art.44, alin.1 din O.U.G.195/2002… “Vehiculele si animalele, atunci cand circula pe drumurile 

publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea  din dreapta a drumului public, 

in sensul de circulatie, cat mai aproape de marginea partii carosabile…” Prin urmare, chiar in 

cazul unui trafic intens, nu se poate folosi intreaga parte carosabila a drumului. 

Raspunsul de la litera b) este corect  conform prevederilor art.101 din Regulament : “Cand 

drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situata 

langa acostament sau bordura. Celelelte benzi  pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stanga, 

daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a reveni  pe banda din dreapta 

atunci cand acest lucru este posibil.” 

Raspunsul de la litera c) este corect deoarece, conform art.29 alin.1 din O.U.G. 195/2002.. “ 

Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulatie si cu 

respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizata prin mijloacele de semnalizare , 

semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de 

avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de 

vehicule.” Iar art.30, alin 1 din acelasi act normativ precizeaza: “Mijloacele de semnalizare 

rutiera sunt: a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora; b) indicatoarele; c) marcajele; d) 

alte dispozitive speciale.” 

 

7. Raspuns corect  a) 

Conform prevederilor art.101 din Regulament “Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite 

depasite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de langa 

acostament sau bordura, daca in sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora.” 

 

8. Raspuns corect  b) 



Conform prevederilor art.103 din Regulament, “Pe drumul  public cu cel mult doua benzi pe sens 

si  cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului langa axul drumului, conducatorii 

de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea 

cestuia.” 

 

9. Raspuns corect  b) 

 

Art.127, alin.1 din Regulament precizeaza: “ Pe drumurile publice inguste si/sau cu declivitate, 

unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe langa altele, este imposibila 

sau periculoasa, se procedeaza dupa cum urmeaza: 

a) la intalnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul, conducatorul acestuia din urma 

trebuie sa manevreze cu spatele; 

b) la intalnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducatorul acestuia din urma trebuie sa 

manevreze cu spatele; 

c) la intalnirea unui vehicul care efectueaza transport public de persoane cu un vehicul de 

transport marfuri, conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele; 

Aliniatul 2 al aceluiasi articol stipuleaza ca “ In cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligatia 

de a efectua o manevra de mers  inapoi revine conducatorului care urca, cu exceptia cazului 

cand este mai usor si exista conditii pentru conducatorul care coboara sa execute aceasta 

manevra, mai ales atunci cand se afla aproape de un refugiu.” 

 

10. Raspuns corect  b) 

In legatura cu raspunsul de la litera a): conform art.123, lit.i) din Regulament, “conducatorul de 

vehicul  este obligat sa circule cu o viteza care sa nu depaseasca 30 km/h in localitati, sau 50 

km/h in afara localitatilor”…”la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin 

indicatoare si marcaje, cand drumul are cel mult o banda pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, in 

imediata apropiere a partii carosabile, intentioneaza sa se angajeze in traversare.” Prin urmare, 

conducatorul de vehicul are obligatia de a reduce viteza pana la valorile mentionate, numai daca 

sunt indeplinite cele trei conditii mentionate in text. 

In legatura cu raspunsurile de la literele b) si c): art.135, lit.h, precizeaza : “Conducatorul de 

vehicul  este obligat sa acorde prioritate de trecere….pietonului care traverseaza drumul public, 

prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a 

semaforului destinat lui, atunci cand acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.” Deci 



pietonii  beneficiaza de prioritate numai atunci cand se afla pe sensul de mers al vehiculului si nu 

pe intreaga trecere pentru pietoni. 

 

 

11. Raspuns corect  c) 

A se vedea  explicatia de la intrebarea cu nr. 1o. 

 

12. Raspuns corect  a) 

Conform art.72,alin.3 din O.U.G. 195/2002 “ Traversarea drumului de catre pietoni se face 

perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, 

iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara 

pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.” 

 

13. Raspuns corect c) 

Conform art.60, alin.3 din O.U.G. 195/2002 “La trecerile la nivel cu o cale ferata industriala, 

semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei 

semnalelor agentului de cale ferata.” 

 

14. Raspuns corect b),c) 

Conform art.114, alin.7 din Regulament “Cand circula prin tunel conducatorul de vehicul este obligat 

sa foloseasca luminile de intalnire”. 

La intrarea intr-un tunel pot fi instalate diverse indicatoare (de limitare a vitezei, de limitare a 

tonajelor, a inaltimii vehiculelor etc.), a caror semnificatie conducatorul de vehicul trebuie sa o 

respecte, conform art. 29, alin.1 si art.30, alin 1 din O.U.G. 195/2002. A se vedea si exlicatia de la 

intrebarea cu nr. 6. 

 

15. Raspuns corect c) 

Conform art.137, alin.1 din Regulament “Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata 

curenta prevazuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si 

sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este in 

functiune”. 



 

16. Raspuns corect b 

La trecerile la nivel cu cale ferata prevazute cu bariere sau semibariere exista un interval de circa 7 

secunde intre intrarea in functiune a semnalizarii luminoase (lampile de culoare rosie) si sonore si 

coborarea barierelor sau semibarierelor. Conducatorului de vehicul, ajuns la trecerea la nivel cu cale 

ferata in momentul cand semnalizarea luminoasa si/sau cea sonora a intrat in functiune, ii este 

interzisa traversarea caii ferate. Art. 60, alin.2 din 0.U.G. 195/2002 precizeaza: “La trecerea la nivel 

cu o cale ferata curenta , prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt 

obligati sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt in curs de coborare 

ori in pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt in 

functiune.”, iar Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 la art.69, alin.2 stipuleaza ca “La 

trecerea la nivel cu calea ferata curenta prevazuta cu instalatii de semnalizare automata fara 

bariere, interzicerea circulatiei rutiere se realizeaza optic, prin functionarea dispozitivelor cu lumini 

intermitent-alternative rosii si stingerea semnalizarii de control reprezentata de lumina intermitenta 

alba si acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.” 

 

17. Raspuns corect a,c 

Conform art.71, alin.1 din Regulament, “Semnalizarea de interzicere  a circulatiei rutiere se 

considera realizata chiar si numai in una din urmatoarele situatii: a) prin aprinderea unei singure 

unitati luminoase a dispozitivului  cu lumina intermittent-alternativa rosie; , iar alin.2 al aceluiasi 

articol precizeaza ca “Circulatia rutiera se considera de asemenea interzisa si in situatia in care 

barierele sau semibarierele sunt in curs de coborare sau de ridicare”. A se vedea si explicatia de la 

intrebarea cu nr.16. 

 

18. Raspuns corect c 

Raspunsul de la litera a) corespunde prevederilor art.136 din Regulament care stipuleaza ca “La 

trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza 

redusa si sa se asigure ca din partea stanga sau din partea dreapta nu se apropie un vehicul 

feroviar.” 

Raspunsul de la litera b) se incadreaza in prevederile legii, deoarece manevrele de oprire, stationare, 

intoarcere, mers inapoi si depasire sunt interzise inainte cu 50m de calea ferata deoarece: 

- Conform art.142, lit.b, din  Regulament, oprirea voluntara a vehiculelor este interzisa “pe 

trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la o distanta mai mica de 50 m inainte si dupa 

acestea.” 



- Conform art.143, lit.a din Regulament, stationarea voluntara a vehiculelor este interzisa “in 

toate cazurile in care este interzisa oprirea voluntara”. 

- Conform art.126, lit.a din Regulament, intoarcerea vehiculelor este interzisa “in locurle in care 

este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor…. 

- Conform art. 120, alin. 1, lit.f, depasirea vehiculelor este interzisa “ pe trecerile la nivel cu calea 

fera curenta si la mai putin  de 50 m inainte de acestea.” 

Raspunsul de la litera c) nu se incadreaza in prevederile legale, deoarece dirijarea circulatiei de catre 

agentul de cale ferata este specifica pentru calea ferata industriala si nu pentru calea ferata curenta, 

unde reglementarea trecerii se face prin alte mijloace. 

 

19. Raspuns corect  a 

A se vedea explicatiile de la intrebarea cu nr.15, art.137 din Regulament. Totodata, conform art.136. 

alin 1, din Regulament, “La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este 

obligat sa circule cu viteza redusa si sa se asigure ca din partea stanga sau din partea dreapta nu se 

apropie un vehicul feroviar.” 

Obligatiile prevazute la raspunsul b) nu sunt specific pentru trecerea la nivel cu calea ferata 

prevazuta cu bariere, iar cele prevazute la raspunsul c) contravin art.136, alin.1 din Regulament. 

 

20. Raspuns corect a,b,c 

Art.72, alin.1 din O.U.G. 195/2002 precizeaza ca “Pietonii au prioritate de trecere fata de 

conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin 

locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde  a semaforului 

destinat pietonilor.” 

Conform aceluiasi articol, alin.5, “Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant 

de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, 

precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role.” 

 

21. Raspuns corect c 

Panourile suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata, sunt amplasate in afara localitatilor 

din 50 in 50 m inainte de trecerea la nivel, astfel incat panoul cu doua dungi rosii il intalnim la 100 m 

de calea ferata. 0r, conducatorului auto ii sunt interzise efectuarea manevrelor de oprire si 

intoarcere inainte cu 50 m de trecerea la nivel cu calea ferata. 



Art.142, litera b) din Regulament interzice conducatorului auto oprirea voluntara a autovehiculului “ 

pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la o distant mai mica de 50 m inainte si dupa acestea;”, 

iar conform art.126, lit.a, intoarcerea vehiculului este interzisa “in locurile in care este interzisa 

oprirea voluntara a vehiculelor.” 

 

 

22. Raspuns corect a,b,c 

Cnform art.138, alin.2 “Vehiculele trebuie sa opreasca , in ordinea sosirii, in locul in care exista 

vizibilitate maxima asupra caii ferate, fara a trece de indicatoarele prevazute la alin.(1) lit. c) sau, 

dupa caz, inaintea marcajului pentru oprire, ori inaintea barierelor sau semibarierelor, cand acestea 

sunt inchise, in curs de coborare sau ridicare.” Indicatoarele prevazute la alin.(1) lit.c) sunt “Trecerea 

la nivel cu calea ferata simpla fara bariere”, “Trecerea l nivel cu calea ferata dubla, fara bariere” sau 

“Oprire”. 

 

23. Raspuns corect c 

Conform art.139, alin. 1 “In cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferata, conducatorul acestuia este 

obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul si sa elibereze platforma caii ferate, iar cand nu este 

posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.” 

 

24. Raspuns corect a 

Raspunsul de la litera a) nu se refera la zona pietonala, ci la zona rezidentiala; in zona pietonala , 

semnalizata ca atare, conducatorul de vehicul “este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 

km/h…”conform prevederilor art. 159 din Regulament. 

 

25. Raspuns corect  a 

Folosirea franei de seviciu sau a celei de ajutor ar determina  deteriorarea componentelor sistemului 

de franare si chiar ar putea provoca accidente. 

 

26. Raspuns corect c 

A se vedea STAS 1848/1 din 2004, fig. A 32. 

 



 

 

 

 

 

 


