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Comunicat de presă
Restricţii de circulaţie cauzate de codul roşu şi portocaliu
30.06.2017
În urma avertizării de cod roşu şi portocaliu emis de Administraţia Naţională de Meteorologie,
începând cu data de 01.07.2017, între orele 10.00 – 21.00 vor fi introduse restricţii de circulaţie
pentru autovehiculele cu o masă autorizată > 7,5 tone, pentru 27 de judeţe: Mehedinţi, Gorj,
Vâlcea, Dolj, Olt, Argeş, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Prahova, Braşov, Covasna,
Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui,
Neamţ, Iaşi, Suceava şi Botoşani.
CNAIR S.A. în baza prevederilor articolului 44 alin.2 al Ordonanţei de Guvern nr.43/1997
privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, interzice temporar
circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe autostrăzile
şi drumurile naţionale din judeţele afectate de codul roşu şi portocaliu, cu excepţia:
 transporturilor de persoane;
 transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;
 vehicule care participă la intervenţii în caz de forţă majoră;
 transporturi funerare;
 transporturi poştale;
 transporturi de echipamente de prim ajutor;
 transporturi pentru distribuire de carburanţi;
 transporturi de mărfuri sub temperatura controlată;
 transporturi pentru tractări vehicule avariate;
 transporturi pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate;

 transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării;
 transporturi apă îmbuteliată;
 transporturi produse provenite din exploatări agricole.
Restricţionarea circulaţiei este necesară pentru protecţia sectoarelor de drum asfaltat pe care,
din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformări majore ireversibile cu
pierderea stabilităţii îmbrăcaminţii rutiere.
Reamintim că informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute
de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din Romania S.A.,
la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/264.33.54 şi 021/9360 sau accesând pagina de
internet www.cnadnr.ro .
Pe parcursul următoarelor zile vom reveni cu alte noi comunicate, în funcţie de avertizările
meteorologice emise de A.N.M.
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