EXPLICATII DR. PUBLICE III

1. Raspuns corect b

Conform art. 107, alin.1 din Regulament “La intersectiile prevazute cu indicatoare si/sau cu
marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducatorii de vehicule trebuie sa se
incadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite, cu cel putin 50 m inainte de
intersectie..”

2. Raspuns corect b,c

Conform art. 72, alin 5 din O.U.G. 195/2002, “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.”
Conform aceluiasi articol, alin.1, “Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar
in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers.”

3. Raspuns corect b
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr.1 pentru intersectiile unde exista marcaje;
pentru intersectiile fara marcaje, art.107, alin.2 din Regulament prevede: “ conducatorii
vehiculelor ocupa in mers, cu cel putin 50 m inainte de intersectie, urmatoarele
pozitii…”Distanta de 50 m ramane invariabila, indiferent ca intersectia se afla in localitate,
sau in afara localitatii.

4. Raspuns corect c

Art.107, alin.2 din Regulament stipuleaza ca “La intersectiile fara marcaje de delimitarea
benzilor, conducatorii vehiculelor ocupa in mers, cu cel putin 50 m inainte de intersectie,
urmatoarele pozitii:

a) randul de langa bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de mers spre
dreapta;
b) randul de langa axa drumului sau de langa marcajul de separare a sensurilor, cei care
vor sa schimbe directia de mers spre stanga…
c) oricare dintre randuri, cei care vor sa mearga inainte.

5. Raspuns corect c
Spre deosebire de circulatia pe randuri, unde exista reguli clare de preselectare, la circulatia
pe benzi, nu exista asemenea reguli, iar conducatorul de vehicul trebuie sa “citeasca” din
trafic indicii( indicatoare, marcaje, etc) care il ajuta sa-si aleaga banda corespunzatoare
directiei de mers dorita.

6. Raspuns corect c

A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr.5. In acest caz, conducatorul de vehicul se va
orienta dupa indicatorul “Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea
intersectiei”care ii ofera informatii despre destinatia fiecarei benzi in parte, precum si dupa
marcajul inscriptionat pe banda sa.

7. Raspuns corect b

Conform art.107,alin.2, lit.b, din Regulament, “Cand circulatia se desfasoara pe drumuri cu
sens unic, conducatorii de vehicule care intentioneaza sa vireze la stanga, sunt obligati sa
ocupe randul de langa bordura sau acostamentul din partea stanga.”

8. Raspuns corect c
Conform art.110, alin.2, “ Schimbarea directiei de mers spre stanga, in cazul vehiculelor care
intra intr-o intersectie circuland pe acelasi drum in aliniament, dar din sensuri opuse, se
efectueaza prin stanga centrului intrsectiei, fara intersectarea traiectoriei acestora.”

9. Raspuns corect a
Virajul spre dreapta se executa cat mai strans, deci cat mai aproape de bordura atat in cazul
circulatiei pe benzi, cat si in cazul circulatiei pe randuri.

10. Raspuns corect b

Conducatorul vehiculului care a patruns intr-o intersectie cu circulatie in sens giratoriu si
doreste sa circule pe prima strada, se va angaja cat mai aproape de marginea din dreapta a
drumului, va pune in functiune lanternele de directie din partea dreapta si va circula cu ele
in functiune pana la parasirea intersectiei; deci, nu e necesar sa ocoleasca intreg sensul
giratoriu.

11. Raspuns corect b
Zona de preselectie a intersectiilor, este materializata prin marcaje longitudinale continue
pe o distanta de 50 m; cum aceste marcaje nu pot fi incalcate, conducatorul de vehicul nu
poate decat sa-si continue deplasarea pe directia indicata de mijloacele de semnalizare din
zona.

12. Raspuns corect b
Drumul in rambleu desemneaza acel drum a carui parte carosabila si acostament este mai
inalta decat marginile sale.

13. Rapuns corect a
La circulatia pe benzi, incadrarea in vederea executarii virajului stanga se face, de regula, pe
banda din stanga, daca nu exista mijloace de semnalizare care sa indice altfel.

14. Raspuns corect a
Toti participantii la trafic trebuie sa circule “ in cohformitate cu regulile de circulatie si cu
respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere…” (art.29, alin.1 din O.U.G. 195/2002). Prin

urmare, daca exista o banda speciala pentru efectuarea virajului spre stanga, toti
participantii la trafic ce intentioneaza sa execute o astfel de manevra, trebuie s-o foloseasca.

15. Raspuns corect c
Conform STAS 1848/1 din 2004, fig. F4

16. Raspuns corect a
Conform STAS 1848/1 din 2004, fig. K2

17. Raspuns corect b

Conform STAS 1848/1 din 2004, fig. G17

18. Raspuns corect a
Virajul dreapta se executa cat mai strans, prin urmare, doar traseul cu nr.1 este corect.

19. Raspuns corect c

Enuntul de la punctul a este corect, deoarece, conform art. 100 din Regulament “In
cazul in care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru
mopede, biciclete si celelalte vehicule fara motor, acestea pot fi conduse si pe acostament in
sensul de mers, daca circulatia se poate face fara pericol”.
Enuntul de la punctul b este corect, deoarece in localitati, trotuarele coincid cu
acostamentele.

20. Raspuns corect c

O intersectie in care nu exista niciun fel de indicatoare, semafoare sau agent de
circulatie, este o intersectie de drumuri de aceeasi categorie, prin urmare, o intersectie cu
circulatie nedirijata.
Si raspunsul de la litera b este corect, deoarece intr-o intersectie pot fi amplasate si alte
indicatoare, dar numai cele de reglementare a prioritatii determina ca circulatia in zona
respectiva sa fie considerata dirijata.

21. Raspuns corect b
Tinand cont ca la abordarea cu viteza prea mare a unei curbe spre dreapta, datorita fortei
centrifuge, spatele masinii se va deplasa catre stanga, conducatorul auto va utilize frana de
motor si va roti volanul catre stanga.

22. Raspuns corect c
Conform O.U.G. Nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, art.8, lit.b), “drumurile
vicinale sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora”.
23. Raspuns corect a,c

Conform art.74, alin.4 din O.U.G. 195/2002 “Circulatia autovehiculelor destinate
transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda
marginala din partea dreapta a autostrazii, in sensul de mers”. Iar art.170 din Regulament
precizeaza: “Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de
marfuri se desfasoara pe banda din partea dreapta a autostrazii, cu exceptia cazului in care
se efectueaza depasirea sau semnalizarea rutiera existent instituie o alta reglementare de
utilizare a benzilor”.

24. Raspuns corect b

Conform art.158, alin.1 din Regulament, in zona rezidentiala, semnalizata ca atare,
“conducatorii de vehicule sunt obligati…..sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulatia
pietonilor chiar daca, in acest scop, trebuie sa opreasca”. Referitor la zona pietonala, art.159
din Regulament, stipuleaza obligatia conducatorului de vehicul “sa nu stanjeneasca sau sa

impiedice circulatia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia
acestora”.

25. Raspuns corect a

Folosirea franei de serviciu sau a celei de ajutor ar putea determina deteriorarea
componentelor sistemului de franare si chiar ar putea provoca accidente.

26. Raspuns corect a

Conform art.106, alin.1 din Regulament, “Pe un drum public prevazut cu minimum trei benzi
pe sens, cand conducatorii a doua autovehicule circula in aceeasi directie, dar pe benzi
diferite si intentioneaza sa se inscribe pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din
dreapta este obligat sa permita celui care vine din stanga sa ocupe acea banda.”

