
 

 

ÎN CONDIȚII DE POLIGON 
 

Exerciții, greşeli şi încălcări 
Grila de 

penalizare 

Puncte de penalizare 

acumulate 

1. Inițierea procedurii de examinare  

1.1 Neverificarea închiderii ușilor 6    

1.2 Neeliberarea frînei de staţionare 2    

2. Oprirea și pornirea în locul marcat cu linia ”STOP”  

2.1 La oprire a depășit linia ”STOP” cu gabaritul din față al vehiculului 3    

3. Întoarcerea pe un sector cu suprafață limitată  

3.1 Depășirea limitelor de încadrare 6    

3.2 Exercițiul a fost executat în două sau mai multe faze 3    

4. Parcarea cu spatele sub unghi drept către carosabil  

4.1 Depășirea limitelor de încadrare 6    

4.2 Exercițiul a fost executat în două sau mai multe faze 3    

5. Oprirea și pornirea în rampă  

5.1 Depășirea limitelor de încadrare 6    

5.2 La pornire vehiculul se deplasează înapoi mai mult de 20 cm 3    

6. Condiții generale  

6.1 Neeliberarea frînei de staţionare 2    

6.2 Folosirea incorectă a treptelor de viteză, ambreajului, acceleratorului, volanului,etc. 3    

6.3 Alte încălcări cu caracter neînsemnat (se descriu în mențiuni) 3    

6.4 La pornire vehiculul este smucit puternic 3    

6.5 La executarea manevrei s-a oprit motorul (prima oprire a motorului nu se penalizează) 3    

6.6 Pierderea controlului asupra autovehiculului şi/sau intervenţia examinatorului pentru evitarea 

unui pericol 

13    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

ÎN CONDIȚII DE TRAFIC 

Exerciții, greşeli şi încălcări 
Grila de 

penalizare 

Puncte de penalizare 

acumulate 

1. Pregătirea pentru deplasare  

1.1 Nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare 2    

1.2 Necuplarea centurii de siguranţă 3    

1.3 Nepunerea în funcţiune a luminii în faruri 2    

1.4 Neeliberarea frânei de staţionare   2    

1.5 Neverificarea închiderii ușilor 6    

2. Manevrarea şi poziţia autovehiculului în timpul mersului  

2.1 La pornire vehiculul se deplasează înapoi mai mult de 20 cm 3    

2.2 La pornire vehiculul este smucit puternic 3    

2.3 Nesincronizarea comenzilor (folosirea incorectă a treptelor de viteză, ambreajului, 

acceleratorului, etc.) 
3    

2.4 Nemenţinerea direcţiei de circulaţie; devierea de la rută (contrar indicațiilor examinatorului) 6    

2.5 Folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaje 4    

3. Schimbarea direcţiei de mers şi efectuarea virajelor  

3.1 Executarea neregulamentară a virajelor 6    

3.2 Nesemnalizarea direcţiei de mers sau semnalizarea incorectă 3    

4. Poziționarea vehiculului pe carosabil și traversarea intersecțiilor  

4.1 Neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcţia de deplasare 6    

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

4.3 Neasigurarea la intrarea în intersecţii 9    

4.4 Intrarea în intersecție sau pe trecerea pentru pietoni dacă în direcția de mers circulația este blocată 9    

5. Depăşirea  

5.1 Nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea acesteia în locuri  şi situaţii 

interzise 

16    

6. Prioritatea  

6.1 Neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest drept 16    

6.2 Tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor cînd  nu au prioritate 3    

7. Semnificația indicatoarelor, marcajelor și mijloacelor de semnalizare  

7.1 Nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi 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 permisivă a semaforului sau a gestului  agentului de circulație 

4    

8. Viteza  

8.1 Nerespectarea restricţiilor de viteză 9    

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

8.3 Deplasarea cu viteză neadecvată condiţiilor meteorologice şi de drum 6    

9. Conducerea pe timp nefavorabil  

9.1 Neîndemînarea în conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, polei, etc. 6    

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

11. Incapacitatea de executare a unor manevre pe traseu  

11.1 Parcare în siguranță cu faţa/ cu spatele/ lateral 6    

12. La executarea manevrelor s-a oprit motorul (prima oprire a motorului nu se 

penalizează) 

3    

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

14. Pierderea controlului asupra autovehiculului şi/sau intervenţia examenatorului pentru 

evitarea unui pericol (cu excepția cazurilor cînd pericolul este cauzat de alți 

participanți la trafic) 

16    

 


