EXPICATII CHESTIONAR OBLIGATIILE CONDUCATORULUI AUTO
1. Raspuns corect: c
Conform prevederilor art. 147, alin. 1 din Regulament, conducatorul unui autovehicul
este obligat “sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de
inmatriculare sau de inregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte
documente prevazute de legislatia in vigoare”. Din categoria “celelalte documente
prevazute de legislatia in vigoare” fac parte: asigurarea de raspundere civila, rovinieta
(documentul care atesta dreptul de utilizare a infrastructurii rutiere), documente
referitoare la bunurile transportate, licenta de transport(in cazul in care autovehiculul
este folosit pentru a efectua transport public sau transport in interes propriu).
2. Raspuns corect: a,c
Orice conducator auto este obligat “sa circule numai pe sectoare de drum pe care ii este
permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si
admise si/sau dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru
autovehiculele conduse”(art. 147, pct. 2 din Regulament).
3. Raspuns corect: a,b
“Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie
dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de
incendiu omologate”(art.8 din O.U.G. 195/2002).
4. Raspuns corect: a,b,c
Daca pe drumul public s-a produs un accident soldat cu avarii si imobilizarea
autovehiculelor implicate pe carosabil, aceste autovehicule se constituie ca niste
obstacole care afecteaza fluenta si siguranta circulatiei; or, potrivit prevederilor art. 96,
alin. 1 din Regulament”participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul
drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci cand au cunostinta
despre existent pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru
fluenta si siguranta circulatiei”.
Totodata, “orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui
accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii
corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si in situatia in care in
eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa
anunte de indata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta
112…”(art. 77, alin. 2 din O.U.G. 195/2002).

5. Raspuns corect: b,c
Potrivit prevederilor art. 35, alin. 2 din O.U.G. 195/2002 “participantii la trafic sunt
obligati ca, la cererea politistului rutier, sa inmaneze acestuia documentul de identitate
sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare sau de inregistrare
a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte
documente prevazute de lege”.
6. Raspuns corect: c
Conform prevederilor art. 36, alin. 3 din O.U.G.195/2002 “conducatorilor de vehicule le
este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul
mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip maini libere”.
7. Raspuns corect: a,b
In conformitate cu prevederile art. 97, alin. 1“copii cu varsta sub 12 ani sau cu inaltime
sub 150 cm trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor
lor, iar cu varsta sub 3 ani se transporta numai in dispozitive de retinere omologate”;
acelasi articol la alin. 2 stipuleaza: “conducatorilor de autovehicule le este interzis sa
transporte copii cu varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata, chiar daca sunt tinuti in
brate de persoane majore, in timpul deplasarii pe drumurile publice”.
8. Raspuns corect: b
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 6.
9. Raspuns corect: a,b,c
Conducatorul unui autovehicul este obligat “sa verifice functionarea sistemului de
lumini si semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate
parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, precum si placutele cu
numarul de inmatriculare sau inregistrare ale autovehiculului si remorcii”(art. 147, pct.3
din Regulament).
10. Raspuns corect: a,b
Fisa medicala auto pe care o obtine solicitantul dupa o verificare medicala facuta intr-o
institutie autorizata, este unul din documentele necesare pentru preschimbarea
permisului de conducere.
Una din obligatiile ce revin conducatorului auto este “sa se prezinte la verificarea
medicala periodica,potrivit legii”(art.147, pct. 5 din Regulament).

11. Raspuns corect: a
Conducatorului unui autovehicul ii este interzis “sa aiba aplicate pe parbriz, luneta sau
sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii sare restrang
sau estompeaza vizibilitatea conducatorului sau a pasagerilor, atat din interior cat si din
exterior”(art. 148, pct. 10 din Regulament).
12. Raspuns corect: c
Conform prevederilor art. 36, alin. 1 din O.U.G. 195/2002, “conducatorii de autovehicule
si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de
siguranta omologate trebuie sa le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice, cu
exceptia cazurilor prevazute in regulament”.
13. Raspuns corect: b,c
Potrivit prevederilor art. 97, alin. 4 din Regulament “se excepteaza de la obligatia de a
purta centura de siguranta:
a) conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers inapoi sau care
stationeaza;
b) femeile in stare vizibila de graviditate;
c) conducatorii de autoturisme care executa serviciii de transport public de persoane,
in regim de taxi, cand transporta pasageri;
d) persoanele care au un certificat medical in care sa fie mentionata afectiunea care
contraindica purtarea centurii de siguranta;
e) instructorii auto pe timpul pregatirii practice a persoanelor care invata sa conduca
un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii
competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru
obtinerea permisului de conducere.”
14. Raspuns corect: a,b,c
Conform prevederilor art. 77, alin. 1 din O.U.G. 195/2002 “conducatorul unui
autovehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau
vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de
anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu
paraseasca locul faptei”; alin. 3 al aceluiasi articol interzice “oricarei persoane sa
schimbe pozitia vehiculului implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a
rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai
multor persoane , sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara
incuviintarea politiei care cerceteaza accidentul.”

15. Raspuns corect: a,b,c
Oricarui conducator de vehicul ii revine obligatia stipulata la litera a); “neprezentarea, in
mod nejustificat , in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat
pentu solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de
proprietar ori utilizator de vehicul” – constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni(art. 102, alin. 1, pct.25 din O.U.G.
195/2002).
Conducatorului de vehicul ii revine si obligatia prevazuta la art. 147, pct. 4 din
Regulament, de a permite “controlul starii tehnice a vehiculului, precum si a bunurilor
transportate, in conditiile legii”.
De asemenea, “proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice
politiei rutiere, la cererea acesteia si in termenul solicitat, identitatea persoanei careia ia incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice”(art. 39, din O.U.G.
195/2002).
16. Raspuns corect: b,c
Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului implicat intr-un accident
de circulatie soldat cu victime, constituie infractiune; prin exceptie, intr-o asemenea
situatie, “nu constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, in lipsa altor
mijloace de transport, el insusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate
sanitara in masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele
personale de identitate si numarul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului
condus, consemnate intr-un registru special, daca se inapoiaza imediat la locul
accidentului” (art. 89, alin. 3 din O.U.G.195/2002).
In cazul unui accident cu victime se poate modifica pozitia autovehiculelor implicate
numai pentru degajarea victimelor.
17. Raspuns corect: b
Este interzis unui conducator de autovehicul “sa circule cu autovehiculul avariat mai
mult de 30 de zile de la data producerii avariei”(art.148, pct. 20 din Regulament)
18. Raspuns corect: a,b
Alcoolemia permisa unui conducator auto in Romania este zero; potrivit prevederilor
art. 102, alin.3, lit. a) constituie contraventie…”conducerea sub influenta bauturilor
alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune”; fapta constituie infractiune
in cazul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are
o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange.
De asemeni, “conducatorului de autovehicul..implicat intr-un accident de circulatie ii
este interzis consumul de alcool..dupa producerea evenimentului si pana la testarea

concentratiei alcoolului in aerul expirat sau recoltarea probelor bioliogice”(art. 78, alin
1, din O.U.G. 195/2002)
19. Raspuns corect: b
Conform prevederilor art. 80 din O.U.G. 195/2002 “proprietarul, detinatorul mandatat
sau conducatorul auto al carui autovehicul, remorca, tramvai sau moped a fost avariat in
alte imprejurari deacat intr-un accident de circulatie este obligat sa se prezinte in 24 de
ore de la constatare la unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul pentru
intocmirea documentelor de constatare”; aliniatul 2 al aceluiasi articol precizeaza:
“persoanele prevazute la alin. 1 sunt exceptate de la obligatia prezentarii la unitatea de
politie daca exista o asigurare facultativa in baza careia pot fi despagubite pentru
avarierea vehiculelor respective”; prin urmare, in cazul de fata, deoarece conducatorul
auto nu poseda decat asigurare de raspundere civila, este obligat sa declare
evenimentul in termen de 24 de ore de la constatare la unitatea de politie competenta.
20. Raspuns corect: b,c
Conform prevederilor art. 38 din O.U.G. 195/2002 “conducatorii vehiculelor…sunt
obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice in
vederea stabilirii alcoolemiei..la solicitarea politistului rutier”.
De asemenea, conducatorul de vehicul are obligatia “sa permita controlul starii tehnice
a vehiculului, precum si a bunurilor transportate, in conditiile legii”(art.147, pct. 4 din
Regulament).
21. Raspuns corect: a
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 4.
22. Raspuns corect: b,c
Potrivit prevederilor art. 79, alin.1, lit. b) din O.U.G. 195/2002, conducatorul unui
vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat doar avarierea
vehiculului si/sau alte pagube material este obligat “sa se prezinte la unitatea de politie
pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea
evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare”; alin. 2 al aceluiasi
articol precizeaza: “se excepteaza de la obligatiile prevazute la alin. 1 lit. b:
a) conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditiile
legii.
b) conducatorul de vehicul care detine o asigurare facultative de avarii auto, iar
accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul”.

23. Raspuns corect: a,b,c
Se interzice conducatorilor de autovehicule cu o vechime mai mica de un an de la data
obtinerii permisului de conducere:
“a) sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoase;
b) sa conduca vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;
c) sa conduca vehicule destinate transportului public de personae, iclusiv in regim de
taxi”.
24. Raspuns corect: a
Conform prevederilor art. 89, alin. 1 din O.U.G. 195/2002 “parasirea locului accidentului
de catre conducatorul vehiculului..implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a
rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai
multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fara
incuviintarea politiei care efectueaza cercetarea locului faptei”, constituie infractiune si
se pedepseste ca atare.
25. Raspuns corect: a,b,c
Potrivit dispozitiilor RNTR 1, art. 5, alin. 3, lit. b) inspectia tehnica periodica se face
pentru “autovehicule destinate transportului de persoane care au in afara locului
conducatorului auto, cel mult opt locuri pe scaune – la 2 ani”.
Conform prevederilor art. 9, alin. 2 din Regulament “se inspecteaza din punct de vedere
tehnic, inainte de a fi repuse in circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile
carora le-au fost efectuate reparatii in urma unor evenimente care au produs avarii
grave la mecanismul de directie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a
caroseriei ori a sasiului”.
26. Raspuns corect: b,c
Conform prevederilor art. 79, alin. 1 din O.U.G. 195/2002 “conducatorii de vehicule
implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat numai avarierea
vehiculului si/sau alte pagube materiale sunt obligati:
a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca starea vehiculelor nu
permite acest lucru, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament,
semnalizandu-le prezenta.
b) sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul in termen de
cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor
de constatare”.

27. Raspuns corect: a,b
Raspunsul de la lit. a) nu este corect datorita prevederilor art. 36, alin. 1(reprodus la
explicatia de la intrebarea cu nr. 12).
Raspunsul de la lit. b) nu este corect, intrucat este exceptat de la portul centurii de
siguranta conducatorul auto care executa manevra de mers inapoi, nu cel care executa
manevra de intoarcere ( a se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 13).
Raspunsul de la litera c) este corect conform prevederilor art. 97, alin.1 reprodus la
explicatia de la intrebarea cu nr. 7.
28. Raspuns corect: a,b
Conform prevederilor art. 54, alin. 1 din O.U.G. 195/2002 “conducatorul de vehicul care
executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule
stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie
sau de virare spre dreapta ori spre stanga, sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere
ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp sis a se asigure ca o poate
face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la
trafic”.
Pentru a evita o posibila coliziune cu cei care circula in spatele lor, “se interzice
conducatorilor de vehicule sa reduca brusc viteza ori sa efectueze o oprire neasteptata,
fara motiv intemeiat” (art. 122 din Regulament).
29. Raspuns corect: a,c
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 7.
Prevederile art. 97, alin. 3 din Regulament interzic “conducatorilor de autovehicule ,
precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tina in brate animale, in timpul
deplasarii pe drumurile publice”.
Interdictia transportarii persoanelor in stare de ebrietate nu se refera la conducatorii de
autoturisme.
30. Raspuns corect: a,c
In cazul pierderii, furtului sau distrugerii permisului de conducere, titularul este obligat
sa declare acest lucru “autoritatii emitente in cel mult 48 de ore de la constatare si sa
solicite eliberarea unui nou permis de conducere”(art. 43 din Regulament). Ca si in cazul
pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inmatriculare si in cazul pierderii
furtului sau distrugerii permisului de conducere, titularul este obligat sa solicite
autoritatii competente eliberarea unui nou permis de conducere in termen de 30 de zile

de la data declararii(art. 18 din O.U.G. 195/2002 si art. 100, alin. 1, pct. 4 din
Regulament).

