
Chestionar nr. ________________ 

 

pentru proba practică a examenului la sub/categoria „B” 

desfășurată în cadrul „DENDRIVE-AUTO” SRL 

 

N.P. candidatului  Nr. tentativei  

Data nașterii  N/Î al vehiculului  

IDNP - Tip CV mecanică automată 

Data examenului  Semnătura 

candidatului 

 

N.P. instructorului  

 

LA CATEGORIA B ÎN CONDIȚII DE TRAFIC 

Exerciții, greșeli și încălcări 
Grila de 

penalizare 

Puncte de penalizare 

acumulate 

1. Pregătirea pentru deplasare 

1.1 Nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare 3      

1.2 Necuplarea centurii de siguranță 3      

1.3 Nepunerea în funcțiune a luminii în faruri 3      

1.4 Neeliberarea frânei de staționare 3      

2. Manevrarea și poziția vehiculului în timpul mersului 

2.1 Deschiderea portierelor vehiculului în timpul mersului sau pornirea de pe loc cu 

portierele deschise 
16 

     

2.2 La pornire vehiculul se deplasează înapoi mai mult de 20 cm 4      

2.3 La pornire vehiculul este smuncit puternic 4      

2.4 Nesincronizarea comenzilor (folosirea incorectă a treptelor de viteză, 

ambreiajului, acceleratorului, volanului, etc.). 
3 

     

2.5 Nemenținerea direcției de circulație; devierea de la rută (contrar indicațiilor 

examinatorului). 
6 

     

2.6 Folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaje 6      

3. Schimbarea direcției de mers și efectuarea virajelor 

3.1 Neasigurarea la schimbarea direcției de mers 9      

3.2 Executarea neregulamentară a virajelor 6      

3.3 Nesemnalizarea direcției de mers sau semnalizarea incorectă 4      

3.4 Semnalizarea întârziată a direcției de mers 3      

4. Poziționarea vehiculului pe carosabil și traversarea intersecțiilor 

4.1 Neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcția de deplasare 6      

4.2 Efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, mers înapoi, etc.) 9      

4.3 Neasigurarea la intrarea în intersecții 9      

4.4 Intrarea în intersecție sau pe trecerea pentru pietoni dacă în direcția de mers 

circulația este blocată 
9 

     

5. Depășirea 

5.1 Ezitarea repetată de a depăși alte vehicule 3      

5.2 Nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea acesteia în locuri 

și situații interzise 
16 

     

6. Prioritatea 

6.1 Neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept 16      

6.2 Tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor când aceștia nu au 

prioritate 
6 

     

7. Semnificația indicatoarelor, marcajelor și mijloacelor de semnalizare       

7.1 Nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor 9      

7.2 Neglijarea semnalului de interzicere al semaforului sau gestului de interzicere al 

agentului de circulație 
16 

     

7.3 Neantrenarea, sau antrenarea întârziată în traversarea intersecției și/sau trecerii 

pentru pietoni dirijate la culoarea permisă a semaforului sau a gestului agentului 
4 

     

8. Viteza       

8.1 Nerespectarea restricțiilor de viteză 9      

8.2 Conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat (tendință repetată) 3      

  



Exerciții, greșeli și încălcări 
Grila de 

penalizare 

Puncte de penalizare 

acumulate 

9. Conducerea pe timp nefavorabil 

9.1 Neîndemânarea în conducere în condiții de ploaie, mâzgă, zăpadă, polei, etc. 6      

9.2 Deplasarea cu viteză neadecvată condițiilor meteorologice și de drum 9      

10. Nerespectarea normelor privind trecerea la nivel cu cale ferată 16      

11. Incapacitatea de efectuare a unor manevre pe traseu 

11.1 Parcarea cu fața sau lateral 6      

11.2 Întoarcerea pe o stradă cu una sau mai multe benzi de circulație 6      

12. La executarea manevrelor s-a oprit motorul  3      

13. Alte încălcări cu caracter neînsemnat (se descriu la mențiuni) 3      

14. Intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol sau producerea 

accidentului rutier 
16 

     

Suma punctelor de penalizare acumulate  

Rezultatul examenului (admis/respins)  

Mențiuni: ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

N.P. examinatorului Semnătura examinatorului Data  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


