
         Penalizarea greselilor la poligon moto 

Penalizarea greselilor la proba pratica de poligon moto 

Publicam mai jos lista cu punctele de penalizare aplicate 

greselilor la proba practica de poligon pentru obtinerea 

permisului de conducere categoria A, A2, A1, AM. 

Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este 

promovată de candidaţii care parcurg traseul în cel mult 3:30 

minute si nu cumuleaza mai mult de 15 puncte de penalizare. 

Penalizarea greselilor la poligon moto 

Pregatirea şi verificarea tehnică a motocicletei 

Penalizarea greşelilor Puncte penalizare 

– utilizarea echipamentului de protecţie: mănuşi, cizme, 

îmbrăcăminte şi cască de protecţie.(pentru AM, numai casca de 

protecţie); 

3 

– verificarea stării anvelopelor şi a comutatorului de oprire în caz 

de urgenţă;  
3 

– verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau comenzilor 

vehiculului, 

funcţionalitatea direcţiei, frânei, transmisiei, instalaţiei de 

ungere/răcire, luminilor, semnalizării, catadioptrilor şi 

avertizorului sonor.  

3 

http://blog.scoalamotobucuresti.ro/wp-content/uploads/2016/06/Penalizarea-greselilor-la-poligon-moto.pdf


MANEVRE ÎN POLIGON 

Penalizarea greşelilor Puncte penalizare 

– aşezarea/coborârea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin/cric 

şi deplasarea mergând pe lângă vehicul;  
3 

– pornirea motorului şi demararea uşoară fără bruscarea 

motocicletei;  
3 

– accelerarea progresivă, menţinerea direcţiei de mers, inclusiv la 

schimbarea vitezelor;  
5 

– poziţia pe motocicletă, 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 

– lovirea/răsturnarea jalonului 3 

– îndemânarea privind manevrarea frânei faţă/spate la frânarea de 

urgenţă, direcţia vizuală şi poziţia; 
5 

– executarea manevrei de evitare a unui obstacol la viteză de peste 

30 km/h; 

( manevră exclusă pentru categoria AM ) 

5 



– executarea manevrei de evitare a unui obstacol la o viteză de 

minim 50km/h; 

( manevră exclusă pentru categoria AM )  

5 

– executarea frănării, inclusiv frânarea de urgenţă, la o viteză 

minimă de 50km/h; 

( manevră exclusă pentru categoria AM ) 

5 

– depăşirea timpului alocat executării manevrelor în poligon; 16 

– A căzut cu motocicleta 16 

– Nu a respectat traseul stabilit în poligon 16 

Numararea gresita a opturilor este NERESPECTARE a 

traseului 

După ce toți candidații programați au fost examinați la proba 

practică de poligon, cei declarați ADMIS, vor fi examinați în 

trafic. 
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