
Penalizarea greşelilor la examinarea în trafic
Puncte 

penalizare

-    nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de 

viteză)
6

-    nemenţinerea direcţiei de mers 9

-    folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj 6

-    încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse 6

-    neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers 9

-    executarea neregulamentară a virajelor 6

-    nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei de mers 6

-    încadrarea necorespunzatoare în raport cu direcţia mers dorită 6

-    efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, întoarcere) 6

-    neasigurare la patrunderea în intersecţii/părăsirea zonei de staţionare 9

-    intrarea/ieşirea de pe autostradă/artere similare, folosirea incorectă a benzilor/luminilor de întâlnire ziua 5

-    nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte sau vin din sens opus 9

-    conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul înconjurator (turaţie, frânare/accelerare) 5

-    ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule 6

-    nerespectarea normelor legale privind acordarea priorităţii de trecere pentru autovehicule şi pietoni, 

circulaţia la culoarea roşie a semaforului electric, nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de 

depăşire, nerespectarea normelor  legale referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată

21

-    nerespectarea semnalelor poliţistului rutier/altor persoane cu atribuţii legate similare 21

-    tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor care nu au prioritate 6

-    nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor 9

-    depăşirea vitezei maxime admise 9

-    conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalţi participanţi la 

trafic
6

-    neîndemânarea în conducere în condiţii de carosabil alunecos (reducerea vitezei, conduita preventivă) 9

-    nerespectarea dispoziţiilor examinatorului privind traseul indicat 6

-    prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor sau produselor stupefiante, a 

medicamentelor cu efecte simlare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea candidaţilor
21

-    producerea unui eveniment rutier ori intervenţia instructorului pentru evitarea unui pericol iminent 21

Alte situaţii care conduc la acordarea calificativului RESPINS

Comportare în trafic


