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FIȘA ROMÂNIEI
RESTRIC
RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE
SECTOARELE DE AUTOSTRĂZI ŞI DE DRUMURI NAŢIONALE EUROPENE (E)
RESTRICŢIONATE DIN PUNCT DE VEDERE AL CIRCULAŢIEI VEHICULELOR
RUTIERE CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 7,5 TONE ÎN
ZILELE DE SĂRBĂTOARE LEGALĂ
ANEXA nr. 1 la HOTARÂREA nr. 1777 din 21 octombrie 2004:
2004 Sectoarele de autostrăzi şi de
drumuri naţionale europene (E) restricţionate din punctul de vedere al circulaţiei vehiculelor rutiere
cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone,
tone altele decât cele destinate exclusiv
transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală
legală,
precum şi perioadele şi intervalele orare supuse restricţiei modificată cu
u Ordinul 8/481 din
06.02.2014
* Pentru sectorul de drum naţional prevăzut la poziţia 1 din anexa nr. 1, restricţia prevăzută
la alin. (1) se aplică pentru vehiculele rut
rutiere
iere cu masa totală maximă autorizată mai mare de
3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.
Perioada, zilele şi intervalele orare restricţionate

Trasau

Sens da
parcurs

În ziua
Perioada din an, zilele şi intervalele orare
anterioară În zilele de
primei zile de sărbătoare
Perioada
sărbătoare
legală
vineri
sâmbătă
duminică
din an
legală

1.* A2 Bucureşti (int. A2 Bucureşti cu CB) Fundulea-Lehliu
(int. A2 cu DN 3)
- Feteşti (int. A2
cu DN 3B) Cernavodă (int.
A2 cu DN 3) Murfatlar (int. A2
cu DN 3)

1 iulie 31
6,00--14,00
august 12,00-24,00

Constanţa

Constanţa
- Bucureşti

-

-

-

16,00
16,00-22,00
6,00-22,00

12,00-24,00

Feteşti Cernavodă

-

12,00-24,00

2.

DN Piteşti (ieşire din
7
municipiu) Râmnicu Vâlcea
- Vestem (int DN
7 cu DN 1)

ambele
sensuri

16,00
16,00-22,00
6,00-22,00 1 iulie 31
august

3.

DN Agigea (int. DN
39 39 cu DN 39A) Mangalia (intrare
municipiu)

ambele
sensuri

16,00
16,00-22,00
6,00-22,00 1 iulie - 12,00-22,00 6,00--22,00
31
august

4.

DN Murfatlar (int. DN Murfatlar 22C 22C cu DN 3) - Cernavodă
Cernavodă (int.

-

-

1 iulie 31
august

-

-

-

-

-

6,00-22,00

12,00-24,00
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m
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DN 22C cu A2)

ANEXA nr. 2: LISTA transporturilor care nu se supun restricţiei de circulaţie, conform art. 4
alin. (2) din hotărâre
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004)
1.Păsări şi animale vii din toate speciile
2.Colonii de albine
3.Carne şi preparate din carne:
a)carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată sau congelată;
b)carne proaspătă şi preparate proaspete din carne.
4.Lapte şi produse lactate:
a)lapte lichid;
b)produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frişcă, smântână şi altele);
c)brânzeturi;
d)unt, margarina;
e)îngheţată.
5.Ouă şi produse din ouă:
a)ouă de consum;
b)ouă pentru incubaţie;
c)produse din ouă (melanj, maioneză şi altele).
6.Peşte şi produse din peşte:
a)peşte refrigerat sau congelat;
b)peşte proaspăt şi produse proaspete din peşte;
c)icre de peşte;

e)fructe de mare.
7.Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele
8.Pâine şi produse de panificaţie, inclusiv materia primă pentru fabricarea acestora
9.Produse vegetale:
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d)ouă embrionate de peşte;

3 |www.untrr.ro

www.e-rovinieta.ro

FIȘA ROMÂNIEI
a)fructe şi legume;
b)material săditor destinat plantării (răsaduri, puieţi de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni,
cepe, butaşi şi altele asemenea);
c)flori tăiate;
d)plante ornamentale în ghivece.
10.Alte produse alimentare, inclusiv ape minerale
11.Sucuri şi băuturi alcoolice şi nealcoolice
12.Subproduse de abator pentru industria farmaceutică
13.Produse biologice şi medicamente de uz veterinar
14.Material seminal
15.Combustibili şi carburanţi, inclusiv butelii de aragaz
16.Mărfuri transportate sub temperatură controlată
17.Cereale şi alte produse agricole
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 93 din data de 6 februarie 2014

CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
(1)Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai
mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în
zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în perioadele din an şi în intervalele orare
prevăzute în anexa nr. 1.
Sancțiune: de la 2.000 lei la 4.000 lei
Sancțiune: de la 2.000 lei la 4.000 lei

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
a)inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

ZILE DE SĂRBĂTOARE LEGALĂ
Cadrul legal: art. 139, CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie
2003) - REPUBLICARE*)

(1)Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
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b)poliţiştii rutieri, în cazul în care îşi desfăşoară activităţile specifice de control în lipsa
personalului prevăzut la lit. a).
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- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
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- prima şi a doua zi de Crăciun;

