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ANEXA Nr. 3 (Anexa nr 3 la ordinul nr. 268/2010) 

 
   ANEXA LA TESTUL DE EXAMEN  

 
Penalizarea greşelilor comise de candidat pentru încălcarea normelor 

rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor impuse /neîndeplinirea 
obligaţiilor ce îi revin potrivit procedurii de examinare 

Puncte de 
penalizare AM A1,A2 

A 

l PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI:                                                     
-neutilizarea echipamentului de protecţie: mănuşi, cizme, îmbrăcăminte şi casca 
de protecţie (pentru AM numai casca de protecţie);     3   

- neverificarea stării anvelopelor / a comutatorului de oprire în caz de urgenţă;                           3   
- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau comenzilor autovehiculului, a 
funcţionalităţii direcţiei, frânei, transmisiei, a instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, 
semnalizării, a catadioptrilor, a avertizorului sonor. 

3 
  

ll MANEVRE SPECIALE IN POLIGON (se penalizează executarea incorectă a 
acestora):                                                                            

 

- aşezarea/ coborârea vehiculului pe/de pe suportul de sprijin/cric şi deplasarea pe 
jos mergând pe lângă vehicul;                                                                                         3   

- pornirea motorului şi demararea uşoară fără bruscarea vehiculului; 3   
- accelerarea progresivă, menţinerea direcţiei de mers, inclusiv la schimbarea 
vitezelor; 5   

- menținerea poziției pe vehicul, tehnica menţinerii direcţiei, (echilibrul permanent 
fără sprijinirea de carosabil) ;                                                               5   

- manevrarea ambreiajului în combinaţie cu frâna, schimbarea vitezelor;                        3   
- executarea slalomului printre 5 jaloane;                                                       5   
- executarea de opturi printre 4 jaloane;                                                            5   
- ocolirea jalonului, fără lovirea/răsturnarea acestuia; 3   
- îndemânarea privind manevrarea frânei faţă /spate la frânarea de urgenţă, 
(menținerea direcţiei vizuale, poziţia pe vehicul); 5   

- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteză de peste 30 km/h;                             5 -  
- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteză minima de 50 km/h;                               5 -  
- executarea frânării, inclusiv frânarea de urgenţă, la o viteză minima de 50 km/h;                       5 -  
Greșeli care atrag acordarea calificativului  “RESPINS”    
-  a depăşit timpului alocat executării manevrelor în poligon; 16   
- a căzut cu mopedul/motocicleta; 16   
- nu a respectat traseul stabilit în poligon. 16   
MENŢIUNI: 
Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen.    Semnătura  

Punctaj 
poligon 

  

Examinat cu moto nr…… În prezenţa martorului:                                           Semnătura martor 
Durata executării probei: 

Data executării probei 
 

Gradul professional, numele şi 
prenumele examinatorului în clar şi 
semnătura 

CALIFICATIV 
POLIGON 

Semnătura 
candidatului 

lll COMPORTAMENTUL ÎN TRAFIC:                                                    
- 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 -  
- manevrarea incorectă la încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse; 6 -  
- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers  9   
- executarea neregulamentară a virajelor;                                                         6 -  
- nesemnaalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei de mers; 6 -  
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- - folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/luminilor de drum; 3   
- neîncadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers dorită; 6 -  
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, întoarcere); 6 -  
- neasigurarea la pătrunderea în intersecţii/părăsirea zonei de staţionare; 9 -  
- folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieşirea pe/de pe autostradă /artere 
similare; 5 -  

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

- conducerea în mod neeconomic si agresiv pentru mediul înconjurător (turatie 
excesivă, frânare/accelerare nejustificate).     5 -  

- manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor lungi, la circulația 
în tuneluri; 5   

- nerespectarea normelor legale privind referitoare la manevra de depăşire; 21 -  
- ezitarea repetată de a depăși alte vehicule; 6 -  
- neacordarea priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au acest drept (la 
plecarea de pe loc, în intersecții, sens giratoriu, stație de mijloc de transport în 
comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere 
de pietoni); 

21 - 
 

- nerespectarea semnificației culorii roși a semaforului / a semnalelor polițistului 
rutier/ a semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare; 21 -  

- - nerespectarea semnificației indicatoarelor/ marcajelor/culorii semaforului (cu 
excepția culorii roșii); 9 -  

- - nerespectarea normelor legale referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată; 21 -  
- depășirea vitezei legale maxime admise; 9 -  

- - tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate; 6 -  
- - conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de 

ceilalți participanți la trafic; 6   

- - neîndemânare în conducerea în condiții de carosabil alunecos (reducerea vitezei, 
conduită preventivă) 9   

- - nerespectarea comenzii examinatorului privind traseul de urmat; 6   
lV. 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 
manifestari de natura să  perturbe examinarea celorlalţi candidaţi;                                                                    

21 - 
 

- intervenţia instructorului pentru evitarea unui pericol imminent / producerea unui 
eveniment rutier; 21 -  

MENŢIUNI: 
Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen.    Semnătura  TOTAL -  

Examinat cu moto nr…… În prezenţa martorului:                                           Semnătura martor 
Durata executării probei: 

Data executării probei 
 

Gradul professional, numele şi 
prenumele examinatorului în clar şi 
semnătura CALIFICATIV  Semnătura 

candidatului 
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Penalizarea greşelilor comise de candidat pentru încălcarea normelor 

rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor impuse /neîndeplinirea 
obligaţiilor ce îi revin potrivit procedurii de examinare 

Puncte de 
penalizare 

B 
B1 BE 

l PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A 
AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI:                                                                                          

 

- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a 
funcţionalităţii  direcţiei, frânei, a instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, a 
semnalizării si a avertizorului sonor;           

3 
  

- neverificarea dispozitivului de cuplare, și conexiunilor instalaţiei de 
frânare/electrice, a catadioptrilor; ( numai BE)                                                                                       9 -  

- neverificarea elementelor de siguranţă legate de încărcătura vehiculului, fixare, 
închidere uşi/obloane ( numai BE);                                                                                       9 -  

- nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranţă, 
neeliberarea frânei de ajutor;                                                            3   

- necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului; 3   
ll COMPORTARE ÎN TRAFIC  

MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI  
- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea 
incorectă a treptelor de viteza); 5   

- nemenţinerea direcţiei de mers; 9   
- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; 6   
- manevrarea incorectă la încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse; 6   
- mersul înapoi, oprirea şi pornirea din rampă, parcarea cu faţa, spatele sau lateră; 5   
- întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de circulație pe sens; 5   
- manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor lungi, la circulația 
în tuneluri; 5   

- - folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/luminilor de drum; 3   
- conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul înconjurător (turația 
excesivă, frânare/accelerare nejustificate); 5   

MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA TRAFICULUI  
- executarea incorectă a mersului înapoi; 5   

- - executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu fața în sens opus prin efectuarea 
manevrelor de mers înainte și înapoi; 5   

- - executarea incorectă a parcării cu fața, spatele sau lateral; 5   
- - executarea incorectă a frânării cu precizie; 5   
- - executarea incorectă a cuplării/decuplării remorcii la/de la autovehiculul trăgător 

(numai BE); 5   

SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR  
- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers/ la părăsirea locului de staţionare; 9   
- executarea neregulamentară a virajelor; 6   
- nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei de mers 6   
CIRCULAŢIA ÎN INTERSECŢII,  POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI  
- încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers indicată; 6   
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, întoarcere, mers înapoi); 6   
- neasigurarea la pătrunderea în intersecţii; 9   
- folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieşirea pe/de pe autostradă/artere 
similare; 5   

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

DEPĂŞIREA  
- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule; 3   
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- nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori cfectuarea acestora în locuri 
şi situaţii interzise; 21   

PRIORITATEA  
- neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest drept (la plecarea de 
pe loc, în intersecţii, sens giratoriu, staţie de  mijloc de transport în comun preăzută
cu alveolă, staţie de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni); 21 

  

- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor care nu au prioritate; 6   
NERESPECTAREA SEMNIFICAŢIEI INDICATOARELOR ŞI MIJLOACELOR DE 
SEMNALIZARE RUTIERĂ  

- - nerespectarca semnificaţiei indicatoarelor/ marcajelor/culorilor semaforului (cu 
excepţia culorii roşii); 9   

- nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului / a semnalelor poliţistului 
rutier/a semnalelor altor persoane cu atribuţii legale similare 21   

VITEZA  
- depăşirea vitezei maxime admise; 5   
- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de 
ceilalţi participanţi la traffic; 3   

CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL  
- neîndemânarea în conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei; 9       
- deplasarea cu viteză neadaptată condiţiilor atmosferice şi de drum. 9   
NERESPECTAREA  NORMELOR  LEGALE  LA TRECERILE  LA NIVEL CU 
CALE FERATĂ 21   

lll.  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 natura să perturbe examinarea celorlalţi candidaţi; 

21 
  

- intervenţia examinatorului pentru evitarea unui pericol imminent/ producerea unui 
eveniment rutier; 21   

MENŢIUNI: 
Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen.    Semnătura  TOTAL   

Examinat cu moto nr…… În prezenţa martorului:                                           Semnătura martor 
Durata executării probei: 

Data executării probei 
 

Gradul professional, numele şi 
prenumele examinatorului în clar şi 
semnătura CALIFICATIV  Semnătura 

candidatului 
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Penalizarea greşelilor comise de candidat pentru încălcarea normelor 
rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor impuse /neîndeplinirea 

obligaţiilor ce îi revin potrivit procedurii de examinare 

Puncte de 
penalizare 

C, 
CE, 
C1, 

C1E, 
Tr 

D, 
Tb, 
DE., 
D1, 

D1E, 
Tv 

l PREGĂTIREA SI VERIFICAREA TEHNICĂ  A 
AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI DE VEHICULE:                                                                                          

  

- neefectuarea controlului vizual, în ordine aleatorie privind: starea anvelopelor 
fixarea  roţilor(starea piuliţelor), starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de 
aer, a parbrizului,ferestrelor, a fluidelor(ulei motor, lichid răcire, fluid spălare 
parbriz) a blocului de  lumini/semnalizare faţă/spate; catadioptrii, trusă medicală, 
triunghiuri reflectorizante, stingătorul de incendiu; 

3 

  

- neefectuarea controlului caroseriei, a învelişului uşilor pentru marfă, a 
mecanismului de încărcare, a fixării încărcăturii;( numai pentru C,CE,C1,C1E,Tr) 9  - 
- neverificarea prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului 
a funcţionării direcţiei, frânei, a instalaţiei de ungere/răcire,  a luminilor, a 
semalizării, a avertizorului sonor; 

3 
  

-necunoaşterea aparaturii de înregistrare a activităţii conducătorului auto [cu 
excepţia C1,C1E,Tr care nu intră în domeniul regulamentului (CEE) nr.3821/85]; 3   

- neverificarea  dispozitivului de  cuplare  şi a conexiunilor instalaţiei de 
frânare/electrice, a catadioptrilor (pentru CE, C1E, D1E, DE, Tr); 9   

- neverificarea caroseriei, a  uşilor de serviciu, a  ieşirilor de urgenţă, a 
echipamentului de prim ajutor,a stingătoarelor de incendiu şi a altor echipamente de 
siguranţă (numai pentru D1, D1E, Tb, Tv); 

5 - 
 

- nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranţă, 
neeliberarea frânei de ajutor, 3   

- necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului; 3   
ll. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANŢA TRAFICULUI ( se penalizează 
executarea incorectă a acestora):                                                          

 

- cuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător, din/cu revenire la poziţia iniţială  
în staţionare paralel;  5   

- mersul înapoi; 5   
- parcarea în siguranţă cu faţa/cu spatele/laterală pentru îcărcare/descărcare sau 
la o rampă/platformă de îcărcare sau la o instalaţie similară;  7   

- oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din autobuz/ tramvai/ 
troleibuz/ în siguranţă.  7 -  

lll. COMPORTARE ÎN TRAFIC    
MANEVRAREA Şl POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI  
- nesincronizarea comenzilor(oprirea motorului, accelcrarea excesivă, 
folosirea incorectă a treptelor de viteză); 5   

- nemenţinerea direcţiei dc mers; 9   
- folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje; 6   
- manevrarea incorectă la încrucişarea cu alte vehicule,  inclusiv în spaţii restrânse; 6   
- executarea incorectă a mersului înapoi, a parcării cu fața, spatele sau lateral; 5   
-executarea incorectă a întoarcerii vehicululjui cunfața în sens opus prin efectuarea 
manevrelor de mers înainte și înapoi; 5   

- - întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de circulație pe sens, 5   
- - manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor lungi, la circulația 

în tuneluri; 5   

- - folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/ a luminilor de drum; 3   
- - conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător ( turație 

excesivă, frânare/acelerarenejustificare); 5   

SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ȘI  EFECTUAREA VIRAJELOR  
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- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers/părăsirea locului de staţionare; 9   
- executarea neregulamentarâ a virajelor; 6   
- nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei dc mers; 6   
CIRCULAŢIA IN INTERSECŢII, POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI  
-încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers dorită; 6   
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, întoarcere, mers înapoi); 6   
- neasigurare la pătrunderea în intersecţii; 9   
- folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieşirea pe/de pe autostradă/artere 
similare; 5   

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

DEPĂŞIREA  
- ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule; 6   
- nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea acesteia în locuri 
şi situaţii interzise; 21   

PRIORITATEA  
- neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest drept (la plecarea de 
pe loc, în intersecţii, sens giratoriu, staţie de mijloac de transport în comun 
prevăzută cu alveolă, staţie de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de 
pietoni); 

21 
  

- tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor care nu au prioritate; 6   
NERESPECTAREA SEMNIFICAŢIEI INDICATOARELOR ŞI MIJLOACELOR DE 
SEMNALIZARE RUTIERĂ  

- nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor/ marcajelor/culorilor semaforului (cu 
excepţia culorii roşii); 9   

- nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului / semnalelor poliţistului 
rutier/semnalelor altor persoane cu atribuţii legale similare; 21   

VITEZA  
- depăşirea vitezei maxime admise; 9   
- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat neîncadrarea în ritmul impus de 
ceilalţi paiticipanţi la trafic; 6   

CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL  
- neîndemânarea în conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei; 9   
- deplasarea cu viteză neadaptată condiţilor atmosferice şi de drum; 9   
NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE 
FERATĂ 21   

IV. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI  
„RESPINS"  

- prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor şi 
produselor stupefiante,  a medicamentelor cu efecte similare acestora sau 
manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalţi candidaţi; 

21 
  

- Intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol imminent/ 
producerea unui eveniment rutier; 21   

MENŢIUNI: 
Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen.    Semnătura  TOTAL   

Examinat cu moto nr…… În prezenţa martorului:                                           Semnătura martor 
Durata executării probei: 

Data executării probei 
 

Gradul professional, numele şi 
prenumele examinatorului în clar şi 
semnătura CALIFICATIV  Semnătura 

candidatului 

 
 


