EXPLICATII CHESTIONAR PRIORITATEA II
1. Raspuns corect: c
Pentru ca intre doua vehicule sa existe o relatie de prioritate, trebuie indeplinite doua
conditii: 1. Cele doua vehicule sa ajunga simultan in intersectie; 2. Traseele lor sa se
intersecteze intr-un potential punct de conflict. In imaginea prezentata cea de-a doua
conditie nu este indeplinita, prin urmare, nu exista o relatie de prioritate.
2. Raspuns corect: b
Conform prevederilor art. 135 lit. d) din Regulament, conducatorul de vehicul este
obligat sa acorde prioritate “cand urmeaza sa patrunda intr-o intersectie cu circulatie in
sens giratoriu fata de cel care circula in interiorul acesteia”
3. Raspuns corect: a
Intersectia fiind cu circulatie nedirijata, se aplica regula prioritatii de dreapta: vehiculele
1 si 3 pot sa treaca simultan deoarece au prioritate fata de 4 si respectiv 2, apoi isi pot
continua deplasarea simultan vehiculele 2 si 4.
4. Raspuns corect: a
Intersectia este dirijata prin indicatoare de reglementare a prioritatii; traseul vehiculului
1 se intersecteaza cu cel al vehiculului 2; deoarece conducatorii vehiculelor respective
intalnesc indicatoare avand aceeasi semnificatie, intre ei se aplica regula prioritatii de
dreapta: prin urmare, va trece primul vehiculul 2 urmat de vehiculul 1. Conducatorii
vehiculelor 3 si 4 intalnesc si ei indicatoare cu aceeasi semnificatie (de pierdere a
prioritatii); prin urmare si intre ei se aplica regula prioritatii de dreapta, asfel ca va trece
vehiculul 4, urmat de vehiculul 3.
5. Raspuns corect: c
Intersectia este dirijata prin indicatoare de reglementare a prioritatii; traseul vehiculului
1 intersecteaza cu cel al vehiculului 3; deoarece conducatorii vehiculelor respective
intalnesc indicatoare avand aceeasi semnificatie, intre ei se aplica regula prioritatii de
dreapta: prin urmare, va trece primul vehiculul 3 urmat de vehiculul 1 . Conducatorii
vehiculelor 2 si 4 intalnesc si ei indicatoare cu aceeasi semnificatie (de pierdere a
prioritatii); prin urmare si intre ei se aplica regula prioritatii de dreapta, asfel ca va trece
vehiculul 4, urmat de vehiculul 2.

6. Raspuns corect: c
Desi are forma de sens giratoriu, intersectia face parte din categoria celor dirijate prin
indicatoare de reglementare a prioritatii; traseul vehiculului 1 intersecteaza cu cel al
vehiculului 3; deoarece conducatorii vehiculelor respective intalnesc indicatoare avand
aceeasi semnificatie, intre ei se aplica regula prioritatii de dreapta: prin urmare, va trece
primul vehiculul 3 urmat de vehiculul 1 . Conducatorii vehiculelor 2 si 4 intalnesc si ei
indicatoare cu aceeasi semnificatie (de pierdere a prioritatii); prin urmare si intre ei se
aplica regula prioritatii de dreapta, asfel ca va trece vehiculul 4, urmat de vehiculul 2.
7. Raspuns corect: c
Circuland pe drumul cu prioritate din directia indicata de sageata, conducatorul
vehiculului nu trebuie sa acorde prioritate vehiculelor care vin din dreapta si respectiv
de sus deoarece drumurile respective sunt semnalizate cu indicatoare de pierdere a
prioritatii(simbolizate prin linii subtiri). Fata de conducatorul vehiculului care circula din
stanga, se afla intr-o situatie de egalitate, deoarece ambii intalnesc indicatorul “Drum cu
prioritate; prin urmare, conducatorul autovehiculului care circula de jos va trece primul,
conform regulii prioritatii de dreapta, aplicata intre autovehicule care intalnesc
indicatoare cu aceeasi semnificatie.
8. Raspuns corect: a
Conducatorul vehiculului 1 nu trebuie sa acorde prioritate; el va patrunde primul in
intersectie deoarece conducatorul vehiculului 2 intalneste un indicator de pierdere a
prioritatii, iar conducatorul vehiculului 3 trebuie sa-i acorde prioritate conform regulii
prioritatii de dreapta aplicata intre vehicule care intalnesc indicatoare cu aceeasi
semnificatie.
9. Raspuns corect: b
Conducatorul vehiculului care circula din directia indicata de sageata trebuie sa acorde
prioritate vehiculului care circula din partea dreapta, conform regulii prioritatii de
dreapta aplicata intre vehicule care intalnesc indicatoare cu aceeasi semnificatie. Fata
de conducatorii vehiculelor care circula din partea stanga si de sus nu are obligatii,
intrucat acestia intalnesc indicatoare de pierdere a prioritatii(simbolizate prin linii
subtiri).
10. Raspuns corect: a
Prioritatea pe sectorul de drum ingustat este reglementata prin indicatoare; prin
urmare, conducatorul autovehiculului rosu va trece primul deoarece indicatorul
“Prioritate fata de circulatia din sens invers” ii confera prioritate.

11. Raspuns corect: b
Primul va patrunde in intersectie conducatorul autoturismului 1 deoarece conducatorul
autoturismului 2 ii va acorda prioritate, conform regulii prioritatii de dreapta aplicata
intre vehicule care intalnesc indicatoare cu aceeasi semnificatie; apoi va patrunde in
intersectie conducatorul autoturismului 2, urmat de conducatorul autoturismului 3.
12. Raspuns corect: a
Conducatorul autovehiculului care circula din directia indicata de sageata, care vine de
pe un drum lipsit de prioritate trebuie, in primul rand, sa acorde prioritate
conducatorilor vehiculelor care circula din stanga si de sus deoarece acestia circula pe
drumuri semnalizate cu indicatorul “Drum cu prioritate”. El va trebui apoi, sa acorde
prioritate si conducatorului vehiculului care circula din partea dreapta, conform regulii
prioritatii de dreapta aplicata intre vehicule care intalnesc indicatoare cu aceeasi
semnificatie.
13. Raspuns corect: b
Indicatorul cu nr. 2 face parte din categoria indicatoarelor de reglementare a prioritatii;
indicatoarele cu nr. 1 si 3 fac parte din categoria indicatoarelor de avertizare.
14. Raspuns corect: a
Deoarece nu-si mai poate continua deplasarea pe banda sa, conducatorul vehiculului 1
va trebui sa treaca pe banda din stanga; or, conform art. 54, alin. 1 din 0.U.G. 195/2002
“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 participanti la trafic”; prin
urmare, conducatorul vehiculului 1 va trebui sa opreasca pentru a nu stanjeni circulatia
vehiculului 2 si isi va continua deplasarea pe banda 2 dupa trecerea acestuia.
15. Raspuns corect: a
Orice conducator 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”(art. 135, lit. f din Regulament). In aceasta situatie, conducatorul vehiculului 1
iesind dintr-o parcare adiacenta drumului public, este obligat sa acorde prioritata
vehiculului care circula pe drumul public.

16. Raspuns corect: b
Conform prevederilor art. 59, alin. 1 din O.U.G. 195/2002 “in intersectiile cu circulatie
nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere
vehiculelor care circula pe sine.” In cazul de fata, intersectia fiind cu circulatie nedirijata
tramvaiul va trece primul, apoi vor trece simultan cele doua autoturisme deoarece
traseele lor nu se intersecteaza.
17. Raspuns corect: a
Intersectia este dirijata prin indicatoare de reglementare a prioritatii; vehiculul 1 si
vehiculul 3 intalnind indicatoare cu aceeasi semnificatie, intre ele se aplica regula
prioritatii de dreapta; prin urmare, va trece vehiculul 3, urmat de vehiculul 1; regula
prioritatii de dreapta se aplica si intre tramvai si vehiculul 2, care au tot indicatoare cu
aceeasi semnificatie; prin urmare, tramvaiul va trece inaintea vehiculului 2.
18. Raspuns corect: b
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). Va trebui sa acorde prioritate conducatorul
vehiculului 1 deoarece pietonii se gasesc pe sensul sau de mers.
19. Raspuns corect: b
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.
20. Raspuns corect: a
Conducatorul vehiculului care circula in directia indicate de sageata va trebui sa acorde
prioritate conducatorului vehiculului care circula din dreapta deoarece ambii intalnesc
indicatoare cu aceeasi semnificatie si, prin urmare, intre ei se aplica regula prioritatii de
dreapta. Fata de vehiculele care circula din stanga si din fata nu are obligatii deoarece
acestea intalnesc indicatoare de pierdere a prioritatii, semnalizate cu linii subtiri.

21. Raspuns corect: c
Are prioritate conducatorul vehiculului 2 deoarece vehiculele din serviciile regulate de
transport public de persoane au prioritate numai in statiile prevazute cu alveole, atunci
cand conducatorii lor semnalizeaza intentia de a reintra in trafic.
22. Raspuns corect: b !
Este o intersectie cu circulatie dirijata prin indicatoare; tramvaiul si autoturismul 1
avand indicatoare cu aceeasi semnificatie, intre ele se aplica regula prioritatii de
dreapta; prin urmare, va trece primul autoturismul 1 urmat de tramvai, iar ultimul va
trece autoturismul 2.
23. Raspuns corect: a
In imagine exista doua intersectii diferite: prima intersectie este cu circulatie nedirijata:
intre autoturismul 2 si autoturismul 1 se aplica regula prioritatii de dreapta; prin urmare
va trece primul autoturismul 1. In cea de-a doua intersectie, conducatorul
autoturismului 4, intalnind indicatorul “Cedeaza trecerea” va trebui sa acorde prioritate
conducatorului autoturismului 3 care circula pe drumul cu prioritate. Asadar, vor
beneficia de prioritate conducatorul autoturismului 1 (fata de 2) si conducatorul
autoturismului 3 (fata de 4).
24. Raspuns corect: a
Este o intersectie cu circulatie dirijata prin indicatoare de reglementare a prioritatii;
vehiculul 3 va patrunde primul in intersectie deoarece intalneste indicatorul “Drum cu
prioritate”; intre vehiculul 1 si vehiculul 2 se aplica prioritatea de dreapta, deoarece au
indicatoare cu aceeasi semnificatie; prin urmare, va trece vehiculul vehiculul 2, urmat de
vehiculul 1.
25. Raspuns corect: b
Si in acest caz, intersectia este cu circulatie dirijata prin indicatoare de reglementare a
prioritatii. Intre vehiculul 1 si 2, care au indicatoare cu aceeasi semnificatie, se aplica
regula prioritatii de dreapta: prin urmare, va trece primul vehiculul 2, urmat de vehiculul
1; aceeasi regula se aplica si intre vehiculele 3 si 4 aflate in aceeasi situatie; prin urmare,
al treilea va patrunde in intersectie vehiculul 4, iar ultimul va fi vehiculul 3.

26. Raspuns corect: a
In acest caz, intersectia este cu circulatie nedirijata; tramvaiul va patrunde primul in
intersectie conform prevederilor art. 59, alin. 1 din O.U.G. 195/2002 (reprodus la
explicatia de la intrebarea cu nr. 16); intre autoturismele 2 si 1 se aplica regula prioritatii
de dreapta; asfel va trece vehiculul 1 urmat de vehiculul 2.

