EXPLICATII CHESTIONAR VITEZE 1
1. Raspuns corect: a,b
Conform prevederilor art. 49, alin. (1) din O.U.G. 195/2002 “Limita maxima de viteza in
localitati este de 50 km/h”.
Pe drumurile din afara localitatilor viteza maxima admisa este de “45 km/h, pentru
tractoare si mopede” (art. 50, alin. (1), lit. d ).
2. Raspuns corect: a,b,c
Art. 121, alin. (1) din Regulament stipuleaza: “Conducatorii de vehicule sunt obligati sa
respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria
din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de
semnalizare”
3. Raspuns corect: a,c
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 1.
In zona de actiune a indicatorului “Viteza minima obligatorie” avand inscrisa cifra 40 in
interiorul sau, “vehiculele trebuie să circule cu o viteză cel puţin egală cu cea înscrisă pe
indicator” (STAS 1848/1 din 2004, fig. D 14); deoarece vehiculul respectiv se afla intr-o
localitate, conducatorul sau trebuie sa respecte viteza maxima legala admisa, deci nu poate
depasi 50 km/h. Marca autovehiculului nu are nicio relevanta in determinarea vitezei maxime
legale de circulatie a acestuia intr-o localitate.

4. Raspuns corect: a,b
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr.1.
Conform prevederilor art. 50, alin.(1) din O.U.G. 195/2002 vitezele maxime admise cu
care pot circula autovehiculele in afara localitatilor, differentiate pe categorii si
subcategorii sunt:
“ a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres au pe cele nationale
europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri pentru autovehiculele din
categoriile A, B si BE;
b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres au pe cele nationale europene
(E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C,
CE, D si DE si subcategoriile D1 si D1E;
c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres au pe cele nationale europene
(E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din
categoriile A1, B1, C1 si C1E;
d) 45 km/h pentru tractoare si mopede”.

5. Raspuns corect: a,c
In localitati nu se poate circula cu 60 km/h deoarece viteza maxima legala este de 50
km/h (art. 49, alin. 1 din O.U.G. 195/2002); totusi, “Pe anumite sectoare de drum din
interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din
categoria A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h” (art. 49, alin.
2 din O.U.G. 195/2002).
6. Raspuns corect: a
Conform prevederilor art. 50, alin.(2) din O.U.G. “Viteza maxima admisa in afara
localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10
km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte
autovehiculul tragator”. Potrivit prevederilor art. art. 50, alin.(1) din O.U.G. 195/2002
(reprodus la explicatia de la intrebarea cu nr. 4), autoturismul poate circula pe un drum
national din afara localitatii cu maximum 90 km/h; deoarece acesta tracteaza o remorca,
viteza sa va fi mai mica cu 10 km/h; prin urmare, va putea circula cu viteza maxima
legala de 80 km/h.
7. Raspuns corect: a
Autocamioanele se incadreaza in categoria C de autovehicule; pentru aceasta categorie,
vitezele maxime legale sunt reglementate de art. 50, alin.(1), lit. b) din O.U.G. 195/2002,
reprodus la explicatia de la intrebarea cu nr. 4.
8. Raspuns corect: a,b
A se vedea explicatia de la intrebarea nr. 4.
9. Raspuns corect: b
Motocicletele fac pate din vehiculele din categoria A; pentru aceasta categorie vitezele
maxime legale sunt reglementate de art. 50, alin.(1), lit. a) din O.U.G. 195/2002,
reprodus la explicatia de la intrebarea cu nr. 4.
10. Raspuns corect: c
Conform prevederilor art. 49, alin.(3) din O.U.G. 195/2002 “Pe anumite sectoare de
drum, tinand seama de imprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul
drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai
putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele”

11. Raspuns corect: b,c
Potrivit reglementarilor impuse de art. 51 din O.U.G. 195/2002 “ Conducatorul unui
vehicul care circula in spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de
acesta, pentu evitarea coliziunii”.
In cazul in care circulatia se desfasoara in conditii de vizibilitate redusa, conducatorul
auto trebuie sa circule cu o viteza care sa ii permita oprirea autovehiculului in limitele
campului de vizibilitate.
12. Raspuns corect: c
In localitati nu exista restrictii de viteza pentru conducatorii auto incepatori.
“Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si
siguranta circulatiei..”(art. 35, alin. 1 din O.U.G. 195/2002); in acest sens, “conducerea
unui autovehicul in mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima
obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv” constituie contraventie si se
sanctioneaza ca atare(art. 99, alin. 1 din O.U.G. 195/2002).
13. Raspuns corect: a
Conform prevederilor art. 114, alin.(2) “Pe timpul noptii, la apropierea a doua vehicule
care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de
cel putin 200 m sa foloseasca luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei.”
14. Raspuns corect: b
Indicatorul cu nr.1 - “Limitare de viteza”- “interzice depăşirea vitezei înscrise pe indicator
care este mai mică decât viteza maximă legală”(STAS 1848/1 din 2004, fig.29).
Indicatorul cu nr. 2 - “Viteza minima obligatorie” – se instaleaza “La capetele sectorului de drum
pe care vehiculele trebuie să circule cu o viteză cel puţin egală cu cea înscrisă pe indicator”(STAS
1848/1 DIN 2004, fig. D14); prin urmare, in zona de actiune a acestui indicator se poate circula
cu o viteza de la 40 km/h pana la viteza maxima legala.

15. Raspuns corect: b,c
Potrivit prevederilor art. 121, alin. (4) din Regulament “In afara localitatilor, inaintea
statiilor mijloacelor de transport public de persoane si/sau a trecerilor pentru pietoni, la
o distanta de 100 m fata de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze
amenajari rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor”(art. 121, alin. 4);
aceste amenajari sunt semnalizate prin instalarea indicatorului cu semnificatia
“Denivelări pentru limitarea vitezei”; conform prevederilor art. 123, lit.g) 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 “pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare”.

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…”

16. Raspuns corect: c
Indicatorul “Intersectie de drumuri” se instaleaza “la apropierea de o intersecţie de drumuri
în care prioritatea nu este reglementată prin indicatoare (la care se aplică regula priorităţii de
dreapta)”; (STAS 1848/1 din 2004, fig. A 34); prin urmare, este o intersectie cu circulatie
nedirijata. Or, conform prevederilor art. 123, lit. a) din Regulament, in asemenea intersectii
“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”.
In locurile indicate la lit. a) si b) nu exista obligatia legala de a reduce viteza de deplasare, dar
conducatorul auto trebuie sa tina seama de normele conducerii preventive.

17. Raspuns corect: c
Potrivit prevederilor art. 123, lit. i) conducatorul unui vehicul este obligat sa reduca
viteza la valorile indicate(vezi explicatia de la intrebarea nr. 16) “la trecerile pentru
pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, cand drumul public are
cel mult o banda pe sens iar pietonii aflati pe trotuar, in imediata apropiere a partii
carosabile, intentioneaza sa se angajeze in traversare”.
18. Raspuns corect: b
Autovehiculele indicate la lit. a) si c) sunt prevazute cu dispozitive ce emit semnale
speciale de avertizare luminoase cu lumina galbena; conform art. 32, alin. (1), lit. c) din
O.U.G. 195/2002 “lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie”.
Autovehiculele indicate la lit. b) sunt prevazute cu dispozitive ce emit semnale speciale
de avertizare luminoase cu lumina albastra; conform art. 37, alin. (2) din O.U.G.
195/2002 “conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai
aproape de marginea drumului in sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea
autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale
de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore”.
19. Raspuns corect: b
In conformitate cu prevederile art. 88, alin. (1), lit. b) din Regulament “rotirea vioaie a
bratului semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea traversarii
drumului de catre pietoni”.
20. Raspuns corect: b

Potrivit prevederilor art. 123, lit. j) 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 acestora “la
schimbarea directiei de mers prin viraje”.
21. Raspuns corect: a,c
In cazul in care pe partea carosabila se executa lucrari, in zona respectiva se instaleaza
alaturi de indicatorul cu aceasta semnificatie si indicatoare de reducere a vitezei.
Lucrarile executate pe sensul de mers pot constitui, sau pot crea obstacole, a caror
ocolire presupune patrunderea pe celalalt sens de mers; in aceasta situatie,
“conducatorul vehiculului al carui mers inainte este obturat de un obstacol sau de
prezenta altor participant 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”(art. 132 din Regulament).
Reducerea vitezei la 30 km/h in localitati, respective 50 km/h in afara localitatilor, este
obligatorie pentru conducatorul de vehicul si atunci “cand partea carosabila este
acoperita cu polei, gheata, zapada batatorita, mazga sau piatra cubica umeda”(art. 123,
lit. f din Regulament).
22. Raspuns corect: a
Conform art. 53, alin. (2) din Regulament, “semnalul de culoare galbena intermitent
permite trecerea, conducatorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusa, sa
respecte semnificatia semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile in acel
loc”.
23. Raspuns corect: c
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 15.
24. Raspuns corect: c
A se vedea explicatia de la intrebarea cu nr. 16
25. Raspuns corect: c
Potrivit prevederilor art. 123, lit. e) din Regulament, conducatorul de vehicul este obligat
sa reduca viteza la 30 km/h in localitati si 50 km/h in afara acestora “la trecerea pe langa
animale care sunt conduse pe partea carosabila sau pe acostament”.Desi nu e permisa
circulatia animalelor neinsotite, in practica lucrurile nu stau intotdeauna asa, iar
conducatorul de vehicul trebuie sa tina seama de prevederile conducerii preventive.

26. Raspuns corect: a
Marcajul indicat la lit.a este un marcaj de reducere a vitezei care il avertizeaza pe
conducatorul de vehicul ca se apropie de o curba periculoasa pe care trebuie sa o
abordeze corespunzator pentru a asigura stabilitatea vehiculului.

