INTOARCEREA SI MERSUL INAPOI
1. La efectuarea manevrei de intoarcere a vehiculului conducatorul auto trebuie sa
semnalizeze si sa se asigure ca nu circula in acel moment nici un vehicul:
a) din fata;
b) din lateral;
c) din spate.

2. In situatia de mai jos conducatorul autoturismului poate executa manevra de
intoarcere?

a) da, manevra este permisa;
b) nu, deoarece urmeaza o trecere la nivel cu cale ferata fara bariere;
c) nu, deoarece se afla in zona de actiune a panourilor suplimentare de la calea ferata;

3. Care din cele trei indicatoare va permite executarea manevrei de intoarcere?

a) toate cele trei indicatoare;
b) indicatorul cu nr. 3;
c) niciunul.

4. La care din urmatoarele indicatoare aveti voie sa intoarceti autovehiculul?

a) la niciunul:
b) numai la indicatorul cu nr. 2;
c) la indicatorul cu numarul 4.

5. In zona de actiune a carui indicator din cele enumerate mai jos, va este permisa
manevra de intoarcere?
a) drum ingustat:
b) coborare periculoasa;
c) drum alunecos.

6. In care din urmatoarele locuri va este interzisa manevra de intoarcere?
a) pe drumurile cu un singur sens de circulatie;
b) pe strazile unde exista marcaj axial continuu;
c) in locurile in care soliditatea drumului nu este verificata.

7. Intoarcerea este permisa:
a) intr-o intersectie cu sens giratoriu prin ocolire;
b) pe strazi cu marcaj axial mixt, daca linia discontinua este mai aproape de autovehiculul pe care il conduceti;
c) pe strazi cu latime mai mica de 6 m.

8. Se poate executa manevra de intoarcere:
a) pe poduri;
b) pe si sub pasaje denivelate;
c) in rampa.

9. Se poate executa manevra de intoarcere:
a) pe viaducte si pasaje denivelate;
b) la mai putin de 50 m de o statie de autobuz;
c) in varf de rampa si la 50 m de o parte si de alta a varfului.

10. Intoarcerea este permisa:
a) pe drumuri deschise traficului international;
b) pe drumuri expres;
c) pe strazi cu linie de tramvai, daca pentru efectuarea manevrei este necesara incalcarea ei.

11. Care din cele trei indicatoare va permit sa executati mersul inapoi cu autovehiculul?

a) indicatorul cu numarul 2 si 3.
b) numai indicatorul cu numarul 1;
c) niciunul.

12. Mersul inapoi este interzis:
a) sub poduri;
b) in piete aglomerate;
c) la 50 m de statiile mijloacelor de transport in comun.

13. Puteti executa intoarcerea autovehiculului pe un drum acoperit cu polei?
a) nu;
b) da, dar numai daca sunteti pilotat;
c) legal nu exista interdictii, dar manevra este riscanta, autovehiculul putind intra in derapaj, blocand soseaua.

14. Intoarcerea este interzisa:
a) la mai putin de 25 m de statiile de autobuz, troleibuz sau tramvai;
b) la mai putin de 50 m de coltul intersectiei;
c) la mai putin de 50 m de trecerile pentru pietoni.

15. Intoarcerea este interzisa:
a) in toate locurile in care este interzisa oprirea, cu exceptia intersectiilor;
b) pe drumurile nationale europene si pe drumurile expres;
c) in zona de actiune a indicatoarelor cu semnificatia “depasirea interzisa”.

16. Pe timp de noapte este permisa intoarcerea autovehiculului ?
a) da, daca locul este iluminat;
b) nu, manevra este interzisa;
c) da, cu respectarea prevederilor legale.

17. Nu se executa manevra de intoarcere:
a) intre al doilea si al treilea panou suplimentar de la calea ferata;
b) pe strazile pe are circula mijloace de transport in comun;
c) pe drumuri ingustate.

18. Manevra de intoarcere este permisa:

a) la indicatorul cu numarul 1;
b) la indicatorul cu numarul 3;
c) la indicatorul cu numarul 2.

19. Mersul inapoi este interzis:
a) pe strazile cu sens unic;
b) pe strazile cu marcaj axial continuu;
c) pe drumurile nationale europene.

20. Nu se executa mersul inapoi:
a) pe o distanta mai mare de 50 m;
b) la iesirea din curti, ganguri, garaje;
c) in conditii de vizibilitate redusa sub 50 m daca soferul nu este pilotat de alta persoana din afara vehiculului.

21. Cum procedati daca va aflati pe un drum fara iesire si sunteti nevoit sa mergeti inapoi
cu autovehiculul pe o distant de 70 m?
a) nu puteti executa manevra;
b) parcurgeti 50 m, va opriti, va asigurati din nou si va continuati deplasarea pe distanta ramasa.
c) puteti executa manevra , numai daca veti fi pilotat de un alt conducator auto.

22. Care este viteza cu care se poate manevra autovehiculul inapoi?
a) cu o viteza care sa se situeze sub viteza maxima admisa de lege;
b) pana la 30 km/h;
c) legal nu este prevazut, dar este indicat sa se foloseasca o viteza redusa, care sa permita efectuarea in
siguranta a manevrei.

23. In cazul in care autovehiculul dumneavoastra tracteaza un alt autovehicul, puteti
efectua manevra de intoarcere?
a) nu;
b) da, daca se pun in functiune luminile de avarie;
c) da, cu semnalizarea manevrei de catre conducatorul autovehiculului remorcat.

24. Atat manevra de intoarcere cat si cea de mers inapoi sunt interzise;
a) daca va aflati la o distanta de 40 m de varful unei rampe;
b) la 50 m dupa trecerea la nivel cu calea ferata;
c) in piete aglomerate.

25. Care din urmatoarele indicatoare va interzic efectuarea manevrei de intoarcere?

a) Indicatorul cu nr. 1 si 3;
b) Toate indicatoarele;
c) Indicatorul cu numarul 2 si 3.

26. In care din urmatoarele situatii nu puteti efectua manevra de mers inapoi?
a) La iesirea dintr-o curte, daca sunteti dirijat de o persoana aflata in afara vehiculului;
b) In locurile in care soliditatea drumului nu permite:
c) In zona de actiune a indicatorului “Intoarcerea interzisa”.

