OBLIGATII
1. Conducatorul auto trebuie sa aiba asupra sa urmatoarele documente:
a) cartea de identitate a autovehiculului;
b) asigurarea facultativa;
c) licenta de transport, pentru cei ce efectueaza transporturi rutiere publice;
2. Conducatorul auto este obligat:
a) sa circule numai pe sectoare de drum pe care ii este permis accesul;
b) sa nu ia medicamente inainte de plecarea in cursa;
c) sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate,admise pentru

vehiculele conduse;
3. Care din urmatoarele dotari sunt obligatorii pentru un autoturism?
a) trusa medicala si triunghiurile reflectorizante;
b) stingatorul de incendiu;
c) legatura flexibila omologata;
4. Orice conducator auto este obligat sa sesizeze cea mai apropiata unitate de politie despre:
a) producerea unui accident de circulatie soldat cu avarii si imobilizarea autovehiculelor

implicate pe carosabil;
b) producerea unui accident de circulatie soldat cu victime;
c) producerea unui accident de circulatie in care a fost implicat un autovehicul ce transporta
produse periculoase;
5. La solicitarea politistului rutier, conducatorul auto este obligat;
a) sa prezinte pentru control permisul de conducere si documentele ce privesc

autovehiculul;
b) sa inmaneze toate documentele solicitate , prevazute de lege, privitoare la autovehicul;
c) sa inmaneze documentele privitoare la bunurile transportate;
6. Care din urmatoarele actiuni sunt interzise conducatorului auto in timpul mersului?
a) cautarea unui post pe scala radioului;
b) fumatul;
c) utilizarea unui telefon mobil clasic;
7. Copii pana la 12 ani;
a) trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor;
b) nu pot fi transportati pe scaunul din fata;
c) pot fi transportati in autoturism numai daca sunt tinuti in brate de una din persoanele care

ocupa locurile din spate;
8. Puteti utiliza telefonul mobil in timpul deplasarii cu autoturismul?
a) acest lucru este interzis;
b) da, un telefon de tipul “maini libere”;
c) numai daca sunteti in afara localitatii, iar traficul nu va pune probleme;
9. Inainte de plecarea in cursa conducatorul auto trebuie sa verifice;
a) daca sistemul de iluminare-semnalizare functioneaza;

b) daca placutele cu numerele de inmatriculare sunt vizibile si lizibile;
c) daca instalatia de climatizare functioneaza;
10. Conducatorul auto este obligat sa se prezinte la verificarea medicala:
a) la schimbarea permisului de conducere, daca valabilitatea acestuia a expirat;
b) periodic, potrivit legii;
c) obligatoriu, dupa un accident de circulatie, soldat cu victime;
11. Pe autoturismul dumneavoastra pot fi afisate anunturi publicitare?
a) da, cu conditia sa nu fie amplasate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale, sa nu

afecteze sistemul de iluminare-semnalizare, sau citirea numerelor de inmatriculare;
b) nu;
c) da,dar numai reclame in interes propriu;
12. Portul centurii de siguranta este obligatoriu:
a) numai pentru ocupantii locurilor din fata;
b) pentru toti pasagerii din autovehicul, atat in localitati cat si in afara acestora;
c) pentru conducatorul auto si toti pasagerii care ocupa locuri prevazute prin constructie cu

centuri de siguranta, atat in localitati cat si in afara acestora;
13. Sunt exceptati de la portul centurii de siguranta;
a) conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara, aflati in misiune:
b) taximetristii, aflati in cursa cu clientii;
c) instructorii auto, in timpul orelor de pregatire a cursantilor;
14. In cazul unui accident soldat cu victime, conducatorului auto ii revin urmatoarele obligatii:
a) sa opreasca;
b) sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului;
c) sa nu schimbe pozitia vehiculelor, ori a obiectelor ramase la locul faptei si care provin din

accident si sa nu paraseasca locul faptei;
15. Care din urmatoarele obligatii revin unui conducator auto?
a) sa se prezinte la termen , la unitatea de politie care l-a invitat, pentru solutionarea

oricaror probleme legate de calitatea sa de conducator sau de detinator de autovehicul;
b) sa permita controlul starii tehnice a vehiculului si a bunurilor transportate, in
conditiile legii;
c) sa comunice, la cererea politiei, identitatea persoanelor carora le-au incredintat
vehicule pentru a fi conduse pe drumurile publice, in cazul in care aceste persoane au
savarsit infractiuni sau au comis contraventii;
16. In ce situatie, conducatorul auto implicat intr-un accident soldat cu victime, poate

modifica pozitia autovehiculelor ramase pe carosabil sau poate parasi locul faptei?
a) in nici o imprejurare;
b) pentru scoaterea persoanelor ranite de sub autovehicul;
c) cand, in lipsa altor mijloace de transport, transporta el insusi ranitii la spital, dupa care
revine la locul accidentului;
17. Conducatorul unui autoturism avariat poate circula cu autoturismul respectiv:
a) 15 zile de la data producerii avariei;
b) 30 de zile de la data producerii avariei;
c) atata vreme cat are la el dovada constatatoare si autorizatia de reparatie;

18. Consumul de alcool este interzis conducatorului auto:
a) inainte si in timpul deplasarii;
b) imediat dupa producerea unui accident soldat cu victime, pana la efectuarea testarilor de

rigoare de catre organele abilitate;
c) doar in cazul in care alcoolul consumat ar determina o concentratie de 0,40 mg/l alcool
pur in aerul expirat;
19. Cand un conducator auto si-a gasit autovehiculul avariat in parcarea din spatele casei sale,

trebuie:
a) sa cheme la fata locului un agent de circulatie;
b) daca poseda doar asigurare de raspundere civila, sa declare incidentul la unitatea de
politie competenta;
c) sa nu schimbe pozitia autovehiculului, pana la sosirea celor in drept;
20. La solicitarea politistului , sunteti obligat:
a) sa va puneti autovehiculul la dispozitia sa, in vederea urmaririi unui posibil infractor;
b) sa va supuneti testarii aerului expirat sau recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii

alcoolemiei;
c) sa permiteti, in conditiile legii, controlul starii tehnice a vehiculului si a bunurilor
transportate;
21. Conducatorul de autovehicul este obligat sa sesizeze cea mai apropiata unitate de politie

despre:
a) existenta pe drumul public a obstacolelor sau surparilor de natura a pune in pericol
siguranta circulatiei;
b) starea de curatenie precara a unor sosele;
c) lipsa sau deteriorarea unor indicatoare rutiere;
22. Conducatorul unui autovehicul implicat intr-un accident de circulatie soldat doar cu avarii,

poate sa nu se prezinte in cel mult 24 de ore la unitatea de politie pe raza careia s-a produs
accidental daca:
a) avariile suferite sunt superficiale;
b) incheie, in conditiile legii, o constatare amiabila de accident;
c) poseda o asigurare CASCO, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea
propriului vehicul;
23. Se interzice conducatorilor auto incepatori:
a) sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoase;
b) sa faca “drive test”;
c) sa conduca un autovehicul taxi;
24. In ce situatie un conducator auto implicat intr-un accident soldat numai cu avarii, nu poate

parasi locul faptei?
a) cand accidentul constituie infractiune, sau s-a produs ca urmare a unei infractiuni;
b) daca nu poseda asigurare de raspundere civila;
c) daca autovehiculul sau a intrat in coliziune cu un autovehicul inmatriculat in strainatate;
25. Inspectia tehnica a unui autoturism trebuie efectuata:
a) la cel mult doi ani:
b) inainte de expirarea inspectiei precedente, daca autoturismul a fost implicat intr-un

accident ce a provocat avarii grave instalatiei de franare;
c) inainte de expirarea inspectiei precedente, daca autoturismul a fost implicat intr-un
accident ce a produs avarii grave structurii de rezistenta a caroseriei sau sasiului;
26. Ce obligatii ii revin unui conducator auto implicat intr-un accident din care au rezultat

doar avarii?
a) sa telefoneze imediat la numarul 112 pentru a anunta incidentul;
b) sa scoata autovehiculul in afara partii carosabile sau cat mai pe dreapta;
c) 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;
27. Care din urmatoarele enunturi privind folosirea centurii de siguranta nu sunt corecte?
a) centura de siguranta trebuie utilizata numai de conducatorul auto si pasagerul din fata la

orice deplasare;
b) este exceptat de la portul centurii de siguranta conducatorul auto care executa manevra de
intoarcere;
c) copii cu varsta sub 3 ani se transporta numai in dispozitive de retinere omologate;
28. Aveti vreo obligatie fata de conducatorul vehiculului care circula in spatele

dumneavoastra?
a) da, prin utilizarea lanternelor de directie, il avertizati asupra intentiilor dumneavoastra;
b) da, de a nu frana brusc, in mod nejustificat;
c) da, de a-l atentiona asupra existentei unui pericol.
29. In autoturism nu pot fi transportati:
a) copiii pana la 12 ani, pe scaunul din fata;
b) persoane in stare de ebrietate, pe scaunul din fata;
c) animale(chiar tinute in brate), de ocupantii scaunelor din fata;
30. Ce obligatii are conducatorul de autovehicul in cazul pierderii, furtului sau distrugerii

permisului de conducere?
a) sa declare acest lucru in termen de 48 de ore organului de politie emitent;
b) sa solicite eliberarea unui nou permis in termen de 15 zile;
c) sa solicite eliberarea unui nou permis in termen de 30 de zile;

