PENALIZAREA GREŞELILOR COMISE DE CANDIDAT (PUNCTE DE
PENALIZARE)
aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/ neexecutarea ori executarea
incorectă a manevrelor indicate
I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A
AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI
- verificarea prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor
autovehiculului a funcţionării direcţiei, frânei, instalaţiei de ungere/răcire,
luminilor, semnalizării şi avertizorului sonor
- verificarea dispozitivului de cuplare şi conexiunilor instalaţiei de
frânare/electrice a catadioptrilor (BE)
- verificare elementelor de siguranţă legate de încărcătura vehiculului, fixare,
închiderea uşilor, obloanelor (BE)
- reglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranţă,
neeliberarea frânei de ajutor
- necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului
II. COMPORTARE ÎN TRAFIC
MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL
MERSULUI
- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea
incorectă a treptelor de viteză)
- nemenţinerea direcţiei de mers
- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj
- încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse
- mersul înapoi, oprirea pornirea din rampa. parcarea cu faţa, spatele sau lateral
- întoarcerea vehiculului cu faţa în sens opus prin efectuarea manevrelor de
mers înainte şi înapoi
- întoarcerea pe o stradă cu mai multe benzi de circulaţie pe sens
- conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul înconjurător
SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR
- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers/ la părăsirea locului de staţionare
- executarea neregulamentară a virajelor
- nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei de mers
CIRCULAŢIA ÎN INTERSECŢII, POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI
- neîncadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers dorită
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, întoarcere, mers înapoi)
- neasigurare la pătrunderea în intersecţii
- intrarea/ieşirea de pe autostradă/artere similare, folosirea corectă a benzilor şi
a luminilor de întâlnire ziua
- nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte sau vin din sens
opus
DEPĂŞIREA
- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule
- nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea acestora în
locuri şi situaţii interzise
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PRIORITATEA
- neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest drept (intersecţii,
sens giratoriu, staţia mijloacelor de transport în comun prevăzută cu alveolă,
staţie de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni)
- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor care nu au
prioritate
NERESPECTAREA SEMNIFICAŢIEI INDICATOARELOR ŞI
MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor/ marcajelor/culorilor semaforului
(cu excepţia culorii roşii)
- nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului/ a semnalelor
poliţistului rutier/a semnalelor altor persoane cu atribuţii legale similare
VITEZA
- depăşirea vitezei maxime admise
- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmului
impus de ceilalţi participanţi la trafic
CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
- neîndemânarea în conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei
- deplasarea cu viteză neadaptată condiţiilor atmosferice şi de drum
NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU
CALE FERATĂ
III. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA
CALIFICATIVULUI "RESPINS"
- prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor sau
produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau
manifestări de natură de perturbe examinarea celorlalţi candidaţi
- producerea unui eveniment rutier ori intervenţia examinatorului pentru
evitarea unui pericol iminent
MENŢIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora .............
şi mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen.
Semnătura
Examinat cu auto nr.
Data examinării: ....
Ora/minut începerii: ....
Ora/minut terminării: ...

În prezenţa martorului:
Grad profesional, numele şi CALIFICATIV
prenumele examinatorului în
clar şi semnătura
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Semnătura candidatului

