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Programul de întreținere și reparații curente pe timp de vară continua
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă participanţii la trafic că in
această perioadă, pe reţeaua rutieră din administrare (drumuri naţionale şi autostrăzi), se execută
lucrări de întreţinere periodică, constând în tratamente bituminoase, covoare asfaltice, straturi
bituminoase foarte subţiri. Conform normativului de întreţinere, pentru o perioadă de minim 15
zile aceste sectoare noi rămân sub trafic, fără marcaje rutiere. Aceasta pentru ca substanţele
volatile din mixtură asfaltică, să se poată evapora fără să afecteze componenţa vopselei de
marcaj şi implicit retroreflexia si luminanţa acesteia.
Lucrările de întreţinere periodică se execută pe următoarele drumuri naţionale:
- DN 10, km 2+100 - km 25+300, km 38+000 – km 46+600;
- DN 6B, km 2+850 – km 14+000;
- DN 67, km 85+000 – km 129+000;
- DN 6, km 502+567 – km 550+045;
- DN 68, km 60+145 – km 70+320;
- DN 58, km 44+000 - km 73+500;
- DN 31, km 1+000 – km 2+000;
- DN 31, km 19+000 – km 32+000;
- DN 2, km 7+870 – km 11+150, km 63+830 – km 68+000;
- DN 2, km 63+830 – km 78+000;
- DN 6, km 264+900 - km 268+388;
- DN 69, km 8+038 – km 18+363;
- DN 65, km 107+090 – km 109+000, km 113+400 – km 114+100;
- DN 25, km 12+500 - km 17+500, km 63+000 – km 65+000;
- DN29, km 53+900 - km 72+507.
În această perioadă, executantul lucrărilor va asigura o semnalizare verticală vizibilă şi
corespunzătoare, care să suplinească lipsa semnalizării orizontale.
CNAIR SA roagă participanţii la trafic să respecte semnalizarea verticală, astfel încât să poată fi
evitate accidentele rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi.
Informaţii splimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la
Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la
numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, pe site-ul www.cnadnr.ro - DISPECERAT –
SituațiaDrumurilorNaţionale,
caseta
din
stânga,
pagina
de
FB https://www.facebook.com/cnadnr/ și de TWITTER, @CNADNR.
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