EXPLICATII CHESTIONAR PRIORITATEA I

1. Raspuns corect: b
Potrivit art. 57, alin. 4 din O.U.G. 195/2002 “in intersectiile cu sens giratoriu,
semnalizate ca atare, vehiculele care circula in interiorul acestora au prioritate fata de
cele care urmeaza sa patrunda in intersectie”.
2. Raspuns corect: c
In acest caz intersectia este cu circulatie nedirijata; or, in asemenea intersectii
“conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea
dreapta” (art. 57, alin. 1 din O.U.G. 195/2002). Alaturi de semnalele politistului rutier si
cele ale semaforului electric, prezenta indicatoarelor de reglementare a prioritatii
determina ca circulatia intr-o intersectie sa fie dirijata; raspunsul de la litera a) nu este
corect deoarece este vorba de un indicator de obligare si nici raspunsul de la litera b) nu
este corect deoarece, potrivit prevederilor art. 55, lit. b) din O.U.G. 195/2002 in
categoria intersectiilor cu circulatie dirijata “sunt incluse si intersectiile in care circulatia
se desfasoara in sens giratoriu”.
3. Raspuns corect: b
Indicatorul “Intersectie cu un drum fara prioritate” se instaleaza in afara localitatilor;
conducatorul vehiculului care il intalneste se afla pe drumul cu prioritate, in timp ce pe
drumurile laterale trebuie instalate indicatoare de pierdere a prioritatii (“Cedeaza
trecerea” sau “Oprire”). Indicatorul face parte din categoria indicatoarelor de avertizare
si nu il scuteste pe conducatorul auto de obligatia unei asigurari temeinice.
4. Raspuns corect: c
Raspunsul de la litera a) nu este corect deoarece tramvaiul aflat in mers beneficiaza de
prioritate numai in intersectiile cu circulatie nedirijata, cu exceptia cazului cand acesta
executa virajul spre stanga, sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta
regula de circulatie(art.59, alin. 1 din O.U.G. 195/2002); or in textul intrebarii este vorba
de o intersectie cu circulatie dirijata.
In cazul raspunsului de la litera b) conducatorul de vehicul pierde prioritatea fata de
troleibuz conform prevederilor art. 59, alin. 3 din O.U.G. 195/2002 :”In intersectiile cu
circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta
numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in
intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de
prioritate sau de pierdere a prioritatii”.

In cazul raspunsului de la litera c), conducatorul de vehicul are prioritate fata de
conducatorul autovehiculului prevazut cu girofar de culoare galbena, deoarece acesta
din urma nu face parte din categoria autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara si
conform prevederilor art. 59, alin. 2 din O.U.G. 195/2002 “ in intersectii, conducatorii
vehiculelor care vireaza spre stanga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere
vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta”.
5. Raspuns corect: a,c
Conform prevederilor art. 57, alin. 2 din O.U.G. 195/2002 “la intersectiile cu circulatie
dirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia indicatoarelor,
culoarea semaforului sau indicatiile sau semnalele politistului rutier”.
Raspunsul de la lit. b) nu este corect deoarece, din toate categoriile de indicatoare,
numai cele de reglementare (a prioritatii) pot contribui la rezolvarea conflictului de
prioritate intr-o intersectie.
6. Raspuns corect: a
Art. 132 din Regulament precizeaza: “Conducatorul vehiculului al carui mers inainte este
obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impun trecerea
pe sensul opus este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a permite
trecerea vehiculelor care circula din sens opus” Prin aceasta legiferare se urmareste
asigurarea fluentei traficului; de aceea, putem considera ingustarea drumului ca un
obstacol care impiedica desfasurarea fluenta a traficului.
7. Raspuns corect: a
Indicatorul “Prioritate fata de circulatia din sens invers” confera prioritate
conducatorului de vehicul care il intalneste.
Raspunsul de la lit. b) nu este corect deoarece o lucrare care se executa pe sensul de
mers constituie un obstacol pentru desfasurarea circulatiei (a se vedea explicatia de la
intrebarea cu nr. 6).
Indicatorul “Prioritate pentru circulatia din sens invers” obliga conducatorul de vehicul
care il intalneste sa opreasca si s a acorde prioritate vehiculelor care circula din sens
opus.
8. Raspuns corect: c
Potrivit prevederilor art. 135 lit. f) din Regulament, conducatorul de vehicul este obligat
sa acorde prioritate de trecere “ cand circula in panta fata de cel care urca, daca pe
sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil”.

9. Raspuns corect: b
Conform prevederilor art. 61, alin. 1 coroborat cu art. 32, alin. 2, lit. b) din O.U.G.
195/2002, autovehiculele apartinand jandarmeriei au regim de circulatie prioritara
atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de
urgenta; circuland intr-un asemenea regim, conducatorii acestor autovehicule “pot
incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care
reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata..”(art. 61, alin. 2 din O.U.G. 195/2002).
Prin urmare, conducatorul unui autovehicul apartinand jandarmeriei, aflat intr-o actiune
de interventie, poate incalca semnificatia indicatorului “Cedeaza trecerea” aflat intr-o
intersectie.
Autovehiculele apartinand Serviciului de Informatii Externe, nu fac parte din categoria celor
cu regim de circulatie prioritara prevazute la art. 32, alin. 2, lit. a si b.

10. Raspuns corect: c
Aleile dintre blocuri nu sunt considerate drumuri publice, iar “in cazul vehiculelor care
patrund intr-o intersectie dintre un drum inchis circulatiei publice si un drum public, au
prioritate acele vehicule care circula pe drumul public” (art. 58 din O.U.G. 195/2002).
11. Raspuns corect: a
Conducatorul unui vehicul este obligat sa acorde prioritate “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”(art. 135, lit. h din Regulament).
Atunci cand, in lipsa unor treceri pentru pietoni semnalizate cu indicatoare sau marcaje,
acestia traverseaza pe la coltul strazii, ei procedeaza corect, dar nu beneficiaza de prioritate.

12. Raspuns corect: a,b
Raspunsul de la lit. a) este corect deoarece autobuzul circula intr-o intersectie cu sens
giratoriu, deci se afla in interiorul acesteia; or, conform prevederilor art. 135, lit. d), din
Regulament conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere “cand
urmeaza sa patrunda intr-o intersectie cu circulatie in sens giratoriu fata de cel care
circula in interiorul acesteia”.
Raspunsul de la lit. b) este corect deoarece “la apropierea de o statie pentru mijloace de
transport 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 ai permite reintrarea in trafic”(art. 131, alin. 1 din Regulament).
Raspunsul de la litera c) nu este corect deoarece statia nu este prevazuta cu alveola.

13. Raspuns corect: a,b,c
Pietonul care traverseaza strada printr-un loc marcat avand un baston ridicat deasupra capului
(nevazator) beneficiaza de prioritate din partea conducatorilor de vehicule care circula pe acel
sens de mers. (a se vedea si explicatia de la intrebarea cu nr. 11).
Atunci cand conducatorul auto executa un viraj dreapta, pe culoarea verde a semaforului electric,
traseul sau se poate intersecta cu cel al pietonilor care traverseaza regulamentar pe trecerea pentru
pietoni si, prin urmare, el trebuie sa le acorde prioritate de trecere.
Conform prevederilor art. 59, alin. 2 “in intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre
stanga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care
circula din partea dreapta”.

14. Raspuns corect: b,c
Indicatoarele de la lit. b) si c) fac parte din categoria celor de reglementare a prioritatii;
indicatorul de la lit. a face parte din categoria celor de obligare.
15. Raspuns corect: b
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 12
16. Raspuns corect: b,c
Se considera neacordare de prioritate orice actiune initiata de un conducator de vehicul
prin care ar stanjeni in vreun fel circulatia altui conducator de vehicul, caruia mijloacele
de semnalizare sau regulile de circulatie ii confera dreptul de a trece inaintea altora prin
locul respectiv; prin urmare, coliziunea cu un alt vehicul reprezinta consecinta cea mai
grava a neacordarii de prioritate.
17. Raspuns corect: a,c
De regula, conducatorii vehiculelor care, intr-o intersectie cu circulatie nedirijata,
executa viraj stanga, pierd prioritatea fata de tramvaiele aflate in mers(a se vedea
explicatia de la intrebarea cu nr. 4).
In situatia prezentata la lit. b), conducatorul autovehiculului care circula din sens opus si
executa viraj stanga, trebuie sa va acorde prioritate(a se vedea explicatia de la
intrebarea cu nr. 13).
Conform prevederilor art. 135, lit. g) din Regulament, conducatorul de vehicul este
obligat sa acorde prioritate “cand efectueaza un viraj spre stanga sau spre dreapta si se
intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca
atare”.

18. Raspuns corect: a,b,c
Conform prevederilor art. 54, alin. 1 din 0.U.G. 195/2002 “conducatorul de vehicul care
executa o manevra…..este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate
face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la
trafic”; prin urmare, la plecarea de pe loc conducatorul de vehicul trebuie sa se asigure,
sa semnalizeze intentia efectuarii manevrei si sa acorde prioritate vehiculelor care
circula in zona. De asemenea, potrivit prevederilor art. 135, lit. f) din Regulament
conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere “cand se pune in
miscare ….. fata de vehiculul care circula pe drumul public, indiferent de directia de
deplasare”
In cazul in care, pentru efectuarea unei manevre, nu aveti vizibilitate si apelati la o
persoana care sa va piloteze, obligatia asigurarii ca nu se stanjeneste circulatia
vehiculelor din zona, revine persoanei respective.
Potrivit prevederilor art. 124 din Regulament “ la iesirea din zonele rezidentiale sau
pietonale, conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor
vehiculelor cu care se intersecteaza”.
19. Raspuns corect: b,c
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 4
Si in cazul in care se executa virajul spre stanga intr-o intersectie cu circulatie nedirijata,
se pierde prioritatea fata de vehiculul care circula din sens opus, deoarece, in acest caz
acesta circula din partea dreapta.
20. Raspuns corect: c
In acest caz “unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt insotite
de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au in functiune semnale
speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie” definesc o coloana oficiala
(art.6, pct. 11 din O.U.G. 195/2002); prin urmare, autovehiculele respective fiind insotite
de un autovehicul al politiei aflat in regim de circulatie prioritara, beneficiaza de
prioritate (a se vedea si art. 32 alin. 1 si 2 coroborat cu art. 61, alin. 1 din O.U.G.
195/2002).
21. Raspuns corect: a,b
In situatia prezentata la lit. a) conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnificatia
marcajului de pe carosabil.
Pentru situatia prezentata la lit. b) – a se consulta explicatia de la intrebarea cu nr. 18

22. Raspuns corect: b
In situatia prezentata la lit. a) autovehiculul apartinand politiei nu se afla in regim de
circulatie prioritara si, prin urmare, nu beneficiaza de prioritate.
Conform prevederilor art. 54, alin. 1 din O.U.G. 1995/2002 “conducatorul de vehicul
care executa o manevra….de trecere pe o alta banda de circulatie…este obligat sa
semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa
puna in pericol siguranta celorlalti participant la trafic”.
Pentru situatia prezentata la lit. c) – a se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 8
23. Raspuns corect: a,c
Potrivit prevederilor art. 135 lit. f) din Regulament, conducatorul de vehicul este obligat
sa acorde prioritate de trecere “cand se pune in miscare sau la patrunderea pe drumul
public venind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de vehiculul care circula pe
drumul public, indiferent de directia de deplasare”.
In situatia prezentata la lit. c) conducatorul vehiculului trebuie sa acorde prioritate
tramvaiului conform prevederilor art. 59, alin. 3 din O.U.G. 195/2002 (reprodus in cadrul
explicatiei de la intrebarea cu nr. 4 ).
24. Raspuns corect: a,b,c
Conform prevederilor art. 125 din Regulament, “pentru a putea intoarce vehiculul de pe
un sens de mers pe celalalt prin manevrarea inainte si inapoi sau prin viraj, conducatorul
acestuia este obligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral
nu circula in acel moment niciun vehicul” Daca din sens opus circula in acel moment alte
vehicule, conducatorul vehiculului trebuie sa opreasca pentru a le acorda prioritate, iar
in cazul drumului cu trei benzi pe sens, oprirea se va face langa axul drumului
(presupunand ca in acel loc exista un marcaj axial discontinuu).
25. Raspuns corect: C
Indicatoarele “Cedeaza trecerea” si “Oprire” au aceeasi semnificatie (de pierdere a
prioritatii); in situatia in care “doua vehicule urmeaza sa se intalneasca intr-o intersectie
dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate
indicatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are
prioritate”(art.129, alin. 2 din Regulament).
Conducatorii vehiculelor care circula pe o cale lateral de pamant, poteca sau alee si
urmeaza sa intre pe un drum, nu au prioritate(a se vedea explicatia de la intrebarea cu
nr. 23).
Indicatorul “Prioritate fata de circulatia din sens opus” confera prioritate celui care il
intalneste.

26. Raspuns corect: c
Din textul intrebarii rezulta faptul ca autovehiculul politiei se afla in regim de circulatie
prioritara; prin urmare, poate patrunde in intersectie chiar daca intalneste indicatorul
“Cedeaza trecerea” (a se vedea si explicatia de la intrebarea cu nr. 9).

