60Rsp. DIRECTE
Care este durata perioadei de repaus a unui conducător auto şi în ce interval de timp
trebuie luată raportat la ultima perioadă de repaus, în cazul conducerii autovehiculului în
echipaj ?
R: minim 9 ore în 30 de ore.
Care este durata zilnică de conducere ?
R: 9 ore; poate fi prelungită la 10 ore de două ori pe săptămână.
Care este perioada maximă de valabilitate a cartelei tahografice a conducătorului auto ?
R: 5 ani
Care este rolul oglinzilor de proximitate (unghi mort) ?
R: oferă şoferului o mai bună vizibilitate şi îi permite să vadă dacă în apropierea
vehiculului său nu se află o persoană, un biciclist sau un alt vehicul, în special la schimbarea
direcţiei de mers.
Care este scopul utilizării luminilor de întâlnire pe timp de zi ?
R: îmbunătăţirea vizibilităţii vehiculelor în trafic.
Ce informaţii trebuie să menţioneze conducătorul auto la introducerea diagramei în
aparatul tahograf?
R: nume, prenume, localitatea de plecare, data, nr. de înmatriculare, km. la plecare.
Ce obligaţii are conducătorul auto în cazul defectării aparatului tahograf ?
R: să consemneze pe spatele diagramei diferitele perioade de activitate.
Ce oră trebuie setată la un tahograf analog ?
R: ora ţării în care este înmatriculat autovehiculul.
Ce reprezintă cifra 60 la o anvelopă cu marcajul 295/60 R22,5 ?
R: raportul dintre înălţimea secţiunii anelopei şi lăţimea secţiunii anvelopei exprimat în
procente.
Ce reprezintă litera L la o anvelopă cu marcajul 315/60 R22,5 152/148L
R: indicele de viteză.
Ce sistem al autovehiculului este proiectat pentru a fi utilizat la parcurgerea pantelor
lungi?
R: sistemul de frânare de încetinire
Ce trebuie să aveţi în vedere la controlul şi refacerea periodică a presiunilor din pneuri?
R: operaţiunile de refacere a presiunilor să se efectueze “la rece”; presiunile să fie
conforme cu recomandările precizate de fabricant.
Ce trebuie să facă un conducător auto care a condus 9 ore într-o zi şi intenţionează să mai
conducă 45 de minute ?
R: conducătorul auto trebuie să ia o pauză de minim 45 minute şi să mai conducă 45de
minute, dacă în săptămâna respectivă a mai extins cel mult odată timpul zilnic de conducere la
10 ore.
Cu ce piesă angrenează pinionul electromotorului ?

R: coroaana dinţată a volantei.
Cu ce piesă angrenează pinionul electromotorului ?
R: coroana dinţată a volantei.
Cum procedaţi pentru a face motorul să acţioneaze ca o frână şi cum puteţi mări forţa de
frânare astfel realizată ?
R: Motorul trebuie să fie cuplat cu transmisia autovehiculului, nu se mai accelerează şi
dacă se doreşte un efect mai mare se selectează o treaptă de viteză inferioară
Cum se numeşte sistemul care comandă aspirarea aerului şi respectiv evacuarea gazelor
în/din cilindrii motorului:
R: sistem de distribuţie.
Cum se poate prelungi durata de funcţionare a frânei de serviciu? Indicaţi două
modalităţi.
R: utilizarea inerţiei autovehiculului, utilizarea sistemului de frânare de încetinire, etc.
Cum se sancţionează în trafic nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihnă?
R: amendă contravenţională şi imobilizarea vehiculului.
După patru ore şi jumătate de conducere, conducătorul auto trebuie să facă o pauză de:
R: 45 minute.
Durata totală de conducere pentru 2 săptămâni consecutive nu trebuie sa depăşească:
R: 90 ore
Efectuaţi un viraj la dreapta cu un autocamion. Pentru ce roată a punţii spate trebuie să vă
asiguraţi în ceea ce priveşte poziţia şi traiectoria ei.
R: roata de pe partea dreaptă.
Indicaţi 2 factori care diminuează capacitatea de conducere:
R: oboseala, alcoolul, stupefiantele.
Indicaţi 2 roluri ale cutiei de viteze:
R: permite modificarea raportului de transmitere a momentului motor la roţile motrice;
permite mersul înapoi fără inversarea sensului de rotaţie a motorului; permite
cuplarea/decuplarea motorului de transmisie.
Indicaţi 3 cazuri în care se impune decuplarea motorului de transmisie prin intermediul
ambreiajului:
R: la pornirea de pe loc în vederea cuplării unei trepte corespunzătoare; în mers, la
schimbarea treptelor cutiei de viteze; la oprirea autovehiculului cu motorul în funcţiune; la
frânarea autovehiculului pentru viteze mai mici decât cele corespunzătoare mersului în gol al
autovehiculului.
Indicaţi 3 factori ce nu ţin de construcţia şi parametrii sistemului de frânare care
influenţează distanţa de frânare:
R: viteza, masa vehiculului, aderenţa.
Indicaţi două posibilităţi de exploatare a motorului şi a cutiei de viteze care contribuie la

reducerea consumului de combustibil:
R: să se utilizeze, atât cât permite motorul, treapta cea mai rapidă a schimbătorului de
viteze; utilizarea treptelor schimbătorului de viteze astfel încât să se asigure funcţionarea
motorului în plaja de turaţii delimitată prin marcajul de culoare verde pe turometru.
Indicaţi un dezavantaj al utilizării motorului la turaţii joase, inferioare intervalului evidenţiat
pe turometru prin marcaj de culoare verde:
R: creşte consumul de combustibil, riscul apariţiei şocurilor mecanice în transmisie, în
regimuri de exploatare tranzitorii (accelerare, decelerare).
Indicaţi un dezavantaj/risc al blocării roţilor în timpul unei frânări de urgenţă:
R: creşte spaţiul de frânare, pierderea stabilităţii autovehiculului.
În cazul efectuării transportului naţional de mărfuri în cont propriu, prin document de
transport se înţelege:
R: avizul de însoţire a mărfurilor.
În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional prin
document de transport se înţelege :
R: scrisoarea de transport C.M.R.
În cazul transportului rutier naţional de mărfuri contra cost, prin document de transport se
înţelege:
R:scrisoarea de transport tip C.M.R.
În ce condiţii de stare a carosabilului trebuie să evitaţi, respectiv să dovediţi prudenţă la
folosirea retarderului?
R: în condiţiile în care carosabilul este acoperit cu polei sau gheaţă.
În raport cu factorii care concură la siguranţa rutieră, cele mai multe accidente de
circulaţie au drept cauză:
R: erorile umane
În timpul unei curse cardul tahograf al şoferului este furat. Cât timp poate conduce şoferul
fără card ?
R: maxim 15 zile sau mai mult dacă este necesar ca vehiculul să ajungă la sediu
La ce organism se poate adresa conducătorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau
al deteriorării mărfurilor pe parcurs:
R: autorităţilor vamale, sau in lipsa acestora, altor autorităţi competente din ţara în care
se găseşte.
La ce tip de tamponări se înregistrează cele mai grave consecinţe?
R: la tamponările frontale.
Ordinea în intervenţie pentru acordarea primului ajutor unei persoane ce a suferit mai
multe leziuni este:
R: degajarea căilor respiratorii, oprirea hemoragiilor şi imobilizarea fracturilor
Pe un raport de activitate printat din memoria tahografului digital apare următoarea
combinaţie de pictograme:

. Care este semnificaţia acesteia ?

R: conducere fără card introdus în aparatul tahograf.
Pe un raport de activitate printat din memoria tahografului digital apare următoarea
combinaţie de pictograme:

. Care este semnificaţia acesteia ?

R: card introdus în timpul conducerii.
Perioada de repaus săptămânal normală este de:
R: cel puţin 45 de ore.
Perioada de repaus zilnic normală este de cel puţin:
R: 11 ore consecutive
Perioada de repaus zilnic normală se poate efectua în perioade separate a căror durată
însumată trebuie să fie de minim:
R: 12 ore

Perioada de repaus zilnic redusă pentru conducătorii auto este de:
R: minim 9 ore dar mai puţin de 11 ore
Potrivit Regulamentului CE nr. 561/2006 pauza de 45 de minute poate fi înlocuită cu:
R: o pauză de cel puţin 15 minute şi o alta de cel puţin 30 de minute.
Precizaţi 2 dintre rolurile cutiei de viteze:
R: permite modificarea forţei de tracţiune în funcţie de variaţia rezistenţelor la înaintare;
permite mersul înapoi al autovehiculului fără a inversa sensul de rotaţie al motorului; realizează
întreruperea legăturii dintre motor şi restul transmisiei în cazul în care motorul stă pe loc cu
motorul în funcţiune; permite deplasarea autovehiculului cu viteze reduse ce nu pot fi asigurate
de motorul cu ardere internă datorită turaţiei minime stabile relativ mare.
Prin intermediul cărei piese se realizează uniformizarea mişcării de rotaţie a arborelui
cotit?
R: prin intermediul unei volante.
Un conducător auto a luat în săptămâna curentă o perioadă de repaus săptămânal redusă
la 40 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în ce interval de timp ?
R: 5 ore până la sfârşitul următoarelor trei săptămâni.
Un conducător auto a luat în săptămâna curentă o perioadă redusă de repaus săptămânal
de 25 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în ce interval de timp ?
R: 20 de ore până la sfârşitul următoarelor trei săptămâni.
Un conducător auto a luat o pauză de 25 de minute. Ce durată trebuie să aibă a doua
pauză pe care trebuie să o ia conducătorul auto pe parcursul a 4 ore şi 30 de minute de
conducere conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006?
R: o pauză de cel puţin 30 de minute.

