
P R I O R I T A T E A  I

  

1. Intr-o intersectie cu sens giratoriu au prioritate:

a) vehiculele care patrund in intersectie, fata de cele care circula prin intersectie;

b) vehiculele care circula prin interiorul intersectiei, fata de cele care patrund in
intersectie.

c) tramvaiele in mers.

2. Intr-o intersectie unde nu exista semafor si nici agent

de circulatie, beneficiaza de prioritate:

a) conducatorul vehiculului care intalneste un indicator de obligare;

b) conducatorul vehiculului care intalneste indicatorul cu semnificatia “Intersectie cu
sens giratoriu”.

c) conducatorul vehiculului care circula din partea dreapta.

3. Circulati cu automobilul pe un drum din afara

localitatii; care din cele trei indicatoare de mai jos va

confirma prioritatea?

a) “Intersectie de drumuri”;

b) “Intersectie cu un drum fara prioritate”;

c) “Drum pentru autovehicule”.

4. In ce situatie beneficiati de prioritate intr-o

intersectie cu circulatie dirijata?

a) cand intalniti un tramvai in mers si aveti acelasi indicator;

b) cand va intalniti cu un troleibuz aflat in mers, aveti acelasi indicator, iar troleibuzul
va vine din partea dreapta;



c) cand va intersectati cu un autovehicul cu girofar de culoare galbena in functiune,
care circula din sens opus si executa viraj stanga, pe culoarea verde a semaforului.

5. Intr-o intersectie prioritatea de trecere este

reglementata prin:

a) semnalele agentului de circulatie;

b) indicatoare de obligare;

c) semnalele luminoase ale semaforului electric.

6. Conducatorii a doua vehicule au ajuns simultan in zona

de ingustare a unui drum public in palier, unde nu exista

indicatoare de reglementare a prioritatii; cine va trece

primul?

a)  conducatorul vehiculului al carui sens de circulatie nu este afectat de ingustarea      
     drumului;

b) conducatorul vehiculului al carui sens de circulatie se ingusteaza;
c) conducatorul unui vehicul care transporta marfuri periculoase.

7. Care din urmatorii conducatori auto va trece primul in

cazul unui       

     drum ingustat in palier ?

a) cel care intalneste indicatorul “Prioritate fata de circulatia din sens invers”;
b) cel care intalneste pe sensul sau de mers o lucrare semnalizata corespunzator;
c) cel care intalneste indicatorul “Prioritate pentru circulatia din sens invers”.

8. Cine beneficiaza de prioritate in cazul unui drum cu

declivitati?

a)  conducatorul unui autovehicul, fata de conducatorul unui vehicul;
b)  conducatorul unui vehicul care intalneste un obstacol pe sensul sau de mers, indiferent 

   daca urca sau coboara;
c)  conducatorul autovehiculului care intalneste un obstacol pe sensul sau de mers, numai 

daca circula in rampa.



   9. Care din urmatoarele vehicule pot patrunde intr-o

intersectie de pe o 

        strada unde intalnesc indicatorul “Cedeaza trecerea”

fara sa respecte 

     semnificatia indicatorului ?

a) tramvaiul, daca se afla in miscare;
b) autovehiculele jandarmeriei, cand se deplaseaza in actiuni de interventie;
c) autovehiculele Serviciului de Informatii Externe, avand girofarul si sirena in functiune.

10. Este necesar sa acordati prioritate unui autovehicul ce

patrunde pe soseaua pe care circulati venind dintr-o alee

laterala dintre blocuri?

a)  da, deoarece vine din dreapta dumneavoastra si, in lipsa altor reglementari, beneficiaza 
     de prioritate;

b) da, numai in cazul in care conducatorul autovehiculului respectiv va solicita acest 
lucru printr-o avertizare sonora sau prin gesturi;
c) nu, intrucat aleea respectiva  nu poate fi considerata  drum public.

11. In ce situatii veti acorda prioritate de trecere

pietonilor?

a)  atunci cand se afla angajati in traversare pe o trecere pentru pietoni semnalizata
     corespunzator, pe sensul dumneavoastra de mers;

b) atunci cand se afla pe trotuar si isi manifesta intentia de a se angaja in traversare;
c) atunci cand, in lipsa unor treceri pentru pietoni semnalizate cu indicatoare sau marcaje,

acestia traverseaza pe la coltul strazii.

12. Care din urmatoarele mijloace de transport in comun

beneficiaza de 

       prioritate?

a) autobuzele in mers care circula printr-o intersectie cu sens giratoriu;
b) troleibuzul aflat intr-o statie cu alveola, al carui conducator s-a asigurat si a semnalizat

intentia de a reintra in trafic;
c) autobuzul oprit pe banda 1 a unui drum public, care are in fata un obstacol, iar conducatorul

sau doreste revenirea in trafic pe banda 2.

13. In ce situatie, la intersectarea traseului

dumneavoastra cu un pieton 



       aflat in traversare, printr-un loc marcat, trebuie sa-i

acordati prioritate?

a) cand pietonul traverseaza strada avand un baston ridicat deasupra capului;
b) cand executati un viraj dreapta, pe culoarea verde a semaforului electric;
c) cand executati un viraj stanga, pe culoarea verde a semaforului electric.

14. Care din urmatoartele indicatoare reglementeaza

prioritatea?

       a)  “La dreapta”;
        b)  “Prioritate pentru circulatia din sens invers”;
        c)  “Oprire”.

15. In general, la plecarea de pe loc se pierde prioritatea;

exista vreo 

       exceptie de la aceasta regula?        

a) nu;
b) da, in cazul autovehiculelor din serviciile regulate de transport public de persoane aflate in

statii prevazute cu alveole;
c) da, in cazul autovehiculelor oprite pe partea stanga a unui drum cu sens unic.

16. Un conducator auto care patrunde intr-o intersectie,

venind de pe un

      drum lipsit de prioritate, poate fi acuzat ca nu a

respectat regulile 

      referitoare la acordarea prioritatii?

a) doar in cazul in care vehiculul sau a intrat in coliziune cu un alt vehicul care circula 
              pe drumul cu prioritate;

b) cand l-a determinat pe conducatorul vehiculului care circula pe drumul prioritar sa 
              execute o miscare de fandare pentru a evita coliziunea;

c) cand l-a obligat pe conducatorul vehiculului care circula pe drumul prioritar, sa 
              reduca viteza, eventual sa opreasca.

17. Nu beneficiati de prioritate:

     a) cand traseul autovehiculului dumneavoastra se intersecteaza cu cel al unui 
           tramvai aflat in mers intr-o intersectie cu circulatie nedirijata;
      b) cand circulati pe directia inainte intr-o intersectie cu circulatie dirijata si va 



           intersectati cu un autovehicul care circula din sens opus si executa viraj stanga.
      c)cand  executati viraj dreapta si va intersectati cu un biciclist, care circula pe o pista
          pentru biciclete, semnalizata ca atare. 

18. In care din urmatoarele cazuri nu aveti prioritate:

      a) cand sunteti pilotat de o alta persoana, la iesirea dintr-o parcare aglomerata;
      b) cand ati semnalizat intentia de reintrare in trafic, dupa o oprire voluntara;
      c) cand iesiti cu autovehiculul dintr-o zona rezidentiala.

19. In cazul in care efectuati un viraj spre stanga:

      a) aveti prioritate fata de vehiculele care circula din sens opus;
       b) pierdeti prioritatea fata de vehiculul care circula din sens opus in intersectii cu 
            circulatie nedirijata;
       c)pierdeti prioritatea fata de vehiculele care circula din sens opus in intersectii 
          semaforizate.

20. O coloana de autovehicule aflata in mers, beneficiaza

de prioritate?

      a) nu;
       b) da;
       c) numai daca este insotita de un vehicul cu regim de circulatie prioritara.

21. Conducatorul unui vehicul isi pierde prioritatea:

a) cand traseul sau se intersecteaza cu cel al unui alt vehicul, iar pe carosabil intalneste 
     marcajul de cedare a trecerii;
b) cand iese dintr-o zona rezidentiala sau pietonala semnalizata ca atare;
c) cand intalneste indicatorul “Intersectie cu un drum fara prioritate”.
22. Trebuie sa acorde prioritate:

a) conducatorul unui vehicul care intalneste un autovehicul inscriptionat al politiei;
b) conducatorul vehiculului care schimba banda de circulatie;
c) conducatorul vehiculului care intalneste un obstacol pe un drum in rampa, la intalnirea cu un
vehicul care circula din sens opus.
23. Nu au prioritate:

a) conducatorii vehiculelor care ies din curti, ganguri sau garaje, fata de cele care circula pe
drumul respectiv;
b) conducatorii vehiculelor care circula in interiorul unei intersectii cu sens giratoriu;



c) conducatorii vehiculelor care intalnesc indicatorul “Drum cu prioritate”, venind din
stanga unui tramvai in mers, care are acelasi indicator.
24. La efectuarea manevrei de intoarcere, pe o sosea cu

trei benzi de circulatie, conducatorul vehiculului are

obligatia:

a) sa opreasca;
b) sa acorde prioritate vehiculelor care circula pe drumul respectiv;
c) sa pozitioneze autovehiculul langa axul drumului.
25. Au prioritate:

a) conducatorii vehiculelor care intalnesc indicatorul “Cedeaza trecerea”fata de cei care
intalnesc indicatorul “Oprire”, iar acestia din urma vin din partea dreapta;
b) conducatorii vehiculelor care circula  pe o cale lateral de pamant poteca sau alee si
urmeaza sa intre pe un drum, chiar in lipsa unui indicator de pierdere a prioritatii;
c) conducatorii vehiculelor care intalnesc indicatorul ”Prioritate fata de circulatia din sens
opus”.
26. Un autovehicul al Politiei avand in functiune

semnalizarea sonora si luminoasa, poate patrunde in intr-

o intersectie venind de pe un drum semnalizat cu

indicatorul “Cedeaza trecerea”?

a) nu, deoarece indicatorul ii interzice acest lucru:
b) nu, ar putea trece doar pe culoarea rosie a semaforului;
c) da.


