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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N
pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naþionale

În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind încadrarea în
categorii a drumurilor naþionale, anexã la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
15 zile de la data publicãrii.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucureºti, 27 ianuarie 1998.
Nr. 43.
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ANEXÃ

N O R M E
privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naþional

Art. 1. Ñ În conformitate cu art. 6 din Ordonanþa
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
drumurile de interes naþional se clasificã în urmãtoarele
categorii:

Ñ autostrãzi;
Ñ drumuri expres;
Ñ drumuri naþionale europene (E);
Ñ drumuri naþionale principale;
Ñ drumuri naþionale secundare.
Art. 2. Ñ Încadrarea drumurilor de interes naþional în

categoriile menþionate la art. 1 se face pe baza urmãtoare-
lor criterii:

a) autostrãzi: drumuri naþionale de mare capacitate ºi
vitezã, rezervate exclusiv circulaþiei autovehiculelor, care nu
deservesc proprietãþile riverane, prevãzute cu douã cãi uni-
direcþionale separate printr-o zonã medianã având cel puþin
douã benzi de circulaþie pe sens ºi bandã de staþionare de
urgenþã; intersecþii denivelate ºi accese limitate, intrarea ºi
ieºirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special
amenajate;

b) drumuri expres: drumuri naþionale accesibile numai
prin noduri sau intersecþii reglementate care pot fi interzise
anumitor categorii de utilizatori ºi vehicule ºi pe care opri-
rea ºi staþionarea pe partea carosabilã sunt interzise;

c) drumuri naþionale europene (E): drumuri naþionale
deschise traficului internaþional, a cãror încadrare ca
drumuri E se stabileºte conform prevederilor Acordului

European privind marile drumuri de trafic internaþional
(AGR);

d) drumuri naþionale principale:
Ñ drumuri naþionale care asigurã legãtura capitalei þãrii

cu oraºele reºedinþã de judeþ, legãturile dintre acestea, pre-
cum ºi cu principalele puncte de control pentru trecerea
frontierei de stat a României;

Ñ alte drumuri naþionale pe care la ultimul recensãmânt
de circulaþie s-a înregistrat un volum de trafic mediu zilnic
anual (MZA) mai mare de 3500 vehicule fizice/24 ore sau
mai mare de 4500 vehicule etalon autoturisme/24 ore;

e) drumuri naþionale secundare: restul drumurilor naþio-
nale, care nu se încadreazã în categoriile prevãzute la
lit. a)Ñd).

Art. 3. Ñ Încadrarea în categorii a drumurilor care alcã-
tuiesc în prezent reþeaua de drumuri naþionale este pre-
zentatã în anexa nr. 1, respectiv:

Ñ cap. A Ñ autostrãzi;
Ñ cap. B Ñ drumuri naþionale europene (E);
Ñ cap. C Ñ drumuri naþionale principale;
Ñ cap. D Ñ drumuri naþionale secundare.
Reþeaua de drumuri de interes naþional încadratã în

categoriile de mai sus este prezentatã în anexa nr. 2.
Art. 4. Ñ Actualizarea periodicã a anexelor nr. 1 ºi 2

se va face de cãtre Ministerul Transporturilor la propune-
rea Regiei Autonome �Administraþia Naþionalã a
Drumurilor din RomâniaÒ.

ANEXA Nr. 1
la norme

D R U M U R I  D E  I N T E R E S  N A Þ I O N A L

A. Autostrãzi

Nr. Limitele Lungimea 
crt. Autostrada Traseul drumului (km) realã (km)

1. A1 BucureºtiÐPiteºti 10+600Ð106+500 96,486

2. A2 FeteºtiÐCernavodã 0+000Ð17+300 17,300

TOTAL: 113.786

B. Drumuri naþionale europene (E)

Nr. Numãr Limitele Lungimea 
crt. DN Traseul drumului (km) realã (km)

1. 1 BucureºtiÐBraºovÐSibiuÐSebeºÐAlba IuliaÐCluj-NapocaÐOradeaÐ
BorºÐFrontiera cu Ungaria 0+000Ð642+327 625,415*)

2. 1C Cluj-NapocaÐDej 0+000Ð61+500 61,082

DN19ÐHalmeuÐFrontiera cu Ucraina 200+166Ð216+630 16,464

3. 1F Cluj-NapocaÐZalãuÐDN19A 0+000Ð123+012 123,012

4. 2 BucureºtiÐUrziceniÐBuzãuÐFocºaniÐBacãuÐRomanÐSuceavaÐ
SiretÐFrontiera Ucraina 0+000Ð482+230 483,200

5. 2A UrziceniÐSloboziaÐGiurgeniÐHârºovaÐOvidiuÐConstanþa 0+000Ð210+000 210,051

6. 5 BucureºtiÐGiurgiuÐFrontiera cu Bulgaria 0+000Ð64+884 64,254

7. 6 CraiovaÐDrobeta-Turnu SeverinÐOrºovaÐCaransebeºÐLugojÐTimiºoara 227+400Ð556+250 327,844

8. 6A DN6ÐBaraj Porþile de Fier I 0+000Ð0+970 0,970

*) Exclusiv traversare municipiul Ploieºti ºi Sinaia (drumuri principale).



Nr. Numãr Limitele Lungimea 
crt. DN Traseul drumului (km) realã (km)

9. 7 PiteºtiÐVarianta NordÐRâmnicu VâlceaÐVeºtemÐSebeºÐDevaÐAradÐ
NãdlacÐFrontiera cu Ungaria 112+600Ð594+619 413,407

10. 11 BraºovÐTârgu SecuiescÐOituzÐOneºtiÐBacãu 0+000Ð179+0,94 178,823

11. 13 BraºovÐSighiºoaraÐBãlãuºeriÐTârgu Mureº 0+000Ð168+885 168,885

12. 15 TurdaÐIernutÐTârgu Mureº 0+000Ð77+910 78,323

13. 17 DejÐBistriþaÐCâmpulung MoldovenescÐSuceava 0+000Ð253+690 253,729

14. 19 Satu MareÐLivada 131+265Ð149+978 18,713

15. 19A Supuru de JosÐSatu Mare 0+000Ð50+832 50,832

16. 22 TulceaÐBabadagÐDN2A (Ovidiu) 176+000Ð287+400 111,400

17. 24 DN2 (Tiºiþa)ÐTecuciÐBârladÐDN24B 0+000Ð105+0,70 105,071

IaºiÐSculeniÐFrontiera cu Republica Moldova 192+150Ð219+850 28,340

18. 24B CrasnaÐHuºiÐAlbiþaÐFrontiera cu Republica Moldova 0+000Ð49+0,72 48,898

19. 28 DN2 (Sãbãoani)ÐTârgu FrumosÐIaºi 0+000Ð74+800 74,681

20. 39 ConstanþaÐMangaliaÐFrontiera cu Bulgaria 0+000Ð63+000 63,000

21. 56 CraiovaÐCalafat-Port 0+000Ð86+363 86,363

22. 59 TimiºoaraÐDetaÐMoraviþaÐFrontiera cu Serbia 0+000Ð63+428 64,344

23. 65 CraiovaÐBalºÐSlatinaÐPiteºti 0+000Ð121+893 121,761

24. 65B Autostrada A1ÐVarianta Piteºti SudÐDN65 0+000Ð7+500 7,364

25. 66 FiliaºiÐTârgu JiuÐPetroºaniÐHaþegÐSimeria 0+000Ð210+598 209,131

26. 68A LugojÐFãgetÐIlia 0+000Ð78+517 78,468

27. 69 TimiºoaraÐArad 0+000Ð52+450 52,387

28. 73 PiteºtiÐCâmpulung MuscelÐRâºnovÐBraºov 0+000Ð132+800 132,216

29. 76 DN7ÐBradÐBeiuºÐOradea 0+000Ð184+320 183,909

30. 79 AradÐChiºineu-CriºÐSalontaÐOradea 0+000Ð115+923 115,915

31. CPV Centura Ploieºti Vest 0+000Ð13+725 13,634

32. 1VS Varianta Sinaia 0+000Ð3+802 3,802

TOTAL: 4.672,174*)

*) Totalul include ºi Autostrada A1 (E70).

Numerotarea drumurilor naþionale europene (E) de pe teritoriul României
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E60 Frontiera cu UngariaÐBorºÐOradeaÐCluj-NapocaÐ
TurdaÐTârgu MureºÐBraºovÐPloieºtiÐBucureºtiÐ
UrziceniÐSloboziaÐHârºovaÐConstanþa

E70 Frontiera cu SerbiaÐMoraviþaÐTimiºoaraÐCaransebeºÐ
Drobeta-Turnu SeverinÐCraiovaÐPiteºtiÐBucureºtiÐ
GiurgiuÐ Frontiera cu Bulgaria

E85 Frontiera cu UcrainaÐSiretÐSuceavaÐRomanÐBacãuÐ
MãrãºeºtiÐBuzãuÐUrziceniÐBucureºtiÐGiurgiuÐFron-
tiera cu Bulgaria

E68 Frontiera cu UngariaÐNãdlacÐAradÐDevaÐSebeºÐ
SibiuÐBraºov

E79 OradeaÐBeiuºÐDevaÐPetroºaniÐTârgu JiuÐCraiovaÐ
CalafatÐFrontiera cu Bulgaria

E81 Frontiera cu UcrainaÐHalmeuÐSatu MareÐZalãuÐ
Cluj-NapocaÐTurdaÐSebeºÐSibiuÐPiteºti

E87 TulceaÐConstanþaÐMangaliaÐVama VecheÐFrontiera
cu Bulgaria

E574 BacãuÐBraºovÐPiteºti

E576 Cluj-NapocaÐDejÐBistriþaÐSuceava

E581 MãrãºeºtiÐTecuciÐBârladÐCrasnaÐAlbiþaÐFrontiera
cu Republica Moldova

E583 SãbãoaniÐIaºiÐSculeniÐFrontiera cu Republica
Moldova

E671 TimiºoaraÐAradÐOradea

E673 LugojÐIlia

E771 Drobeta-Turnu SeverinÐPorþile de Fier IÐFrontiera
cu Serbia
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C. Drumuri naþionale principale

Nr. Numãr Limitele Lungimea 
crt. DN Traseul drumului (km) realã (km)

1. 1A BucureºtiÐBufteaÐPloieºtiÐCheiaÐSãceleÐDN1 0+000Ð177+609 177,161
2. 1B PloieºtiÐMizilÐDN2(Buzãu) 0+000Ð64+453 64,333
3. 1C DejÐBaia MareÐLivadaÐDN19 61+500Ð200+166 138,666
4. 1D AlbeºtiÐCioraniÐUrziceni 0+000Ð43+0,80 42,220
5. 2B DN2ÐSpãtaruÐBrãilaÐGalaþiÐFrontiera cu Republica Moldova 0+000Ð149+966 152,233
6. 2C CosteºtiÐPogoaneleÐSlobozia 0+000Ð81+150 80,728
7. 2F BacãuÐVaslui 0+000Ð82+650 82,702
8. 2G BacãuÐMoineºtiÐComãneºti 0+000Ð55+400 55,275
9. 2T Varianta Þãndãrei 0+000Ð1+0,46 1,046
10. 3 BucureºtiÐLehliuÐCãlãraºiÐOstrovÐBasarabiÐConstanþa 0+000Ð261+400 260,403
11. 3A Lehliu-GarãÐDragoº VodãÐFeteºti 0+000Ð79+000 79,000
12. 3B DN3ÐCãlãraºiÐFeteºtiÐDN2A 0+000Ð97+500 97,500
13. 4 BucureºtiÐBudeºtiÐOlteniþa-Port 0+000Ð66+396 65,690
14. 5B GiurgiuÐGhimpaþi 0+000Ð39+500 38,856
15. 5C GiurgiuÐZimnicea 0+000Ð60+426 59,887
16. 6 BucureºtiÐAlexandriaÐCraiova 0+000Ð227+400 227,573

TimiºoaraÐCenadÐFrontiera cu Ungaria 556+250Ð639+465 83,327
17. 7 BucureºtiÐTituÐGãeºtiÐPiteºti 0+000Ð112+600 109,488
18. 7C BascovÐCurtea de Argeº 0+000Ð36+100 36,100
19. 10 BuzãuÐÎntorsura BuzãuluiÐDN11 0+000Ð144+960 146,297
20. 11A OneºtiÐAdjudÐDN2ÐPodu TurculuiÐBârlad 0+000Ð94+443 91,341
21. 12 ChichiºÐSfântu GheorgheÐMiercurea-CiucÐTopliþa 0+000Ð166+625 169,585
22. 13A BãlãuºeriÐSovataÐOdorheiu SecuiescÐMiercurea-Ciuc 0+000Ð130+550 130,550
23. 14 SibiuÐCopºa MicãÐMediaºÐSighiºoara 0+000Ð89+850 89,850
24. 15 Târgu MureºÐReghinÐTopliþaÐBorsecÐPiatra-NeamþÐBacãu 77+910Ð373+931 295,648
25. 15A DN16 (Breaza)ÐSãrãþelÐDN17 0+000Ð46+597 46,577
26. 15C Piatra-NeamþÐTârgu-NeamþÐPraxiaÐDN2 0+000Ð68+827 67,292
27. 19 OradeaÐCareiÐSatu Mare 0+000Ð131+265 131,265

LivadaÐSighetu Marmaþiei 149+978Ð236+136 81,907
28. 19A Satu MareÐPeteaÐFrontiera cu Ungaria 50+832Ð62+229 11,397
29. 21 BrãilaÐBãrãganuÐSloboziaÐCãlãraºi 0+000Ð132+205 132,205
30. 21A BãrãganuÐÞãndãrei 0+000Ð23+366 23,366
31. 22 Râmnicu SãratÐBrãilaÐMãcinÐIsacceaÐTulcea 0+000Ð174+0,76 174,293
32. 22B DN22 (Ovidiu)ÐNãvodariÐCapu Midia 0+000Ð13+505 13,505
33. 22C CernavodãÐMedgidiaÐBasarabi 0+000Ð43+0,95 43,095
34. 24 CrasnaÐVasluiÐIaºi 105+0,70Ð192+150 90,158
35. 25 TecuciÐHanu ConachiÐªendreni 0+000Ð68+130 67,919
36. 26 GalaþiÐDN26 (Oancea) 0+000Ð56+600 56,923
37. 26A OanceaÐPod OanceaÐFrontiera cu Republica Moldova 0+000Ð0+787 0,787
38. 28 IaºiÐGorbanÐDN24B (Albiþa) 74+800Ð141+410 67,112
39. 28A Târgu FrumosÐPaºcaniÐMotcaÐDN2 0+000Ð37+661 37,872
40. 28B Târgu FrumosÐHârlãuÐBotoºani 0+000Ð76+758 77,540
41. 29 SuceavaÐBotoºani 0+000Ð44+100 42,679
42. 29B BotoºaniÐDorohoi 0+000Ð33+292 32,731
43. 31 DN3 (Cãlãraºi)ÐOlteniþa 0+000Ð60+420 60,263



Nr. Numãr Limitele Lungimea 
crt. DN Traseul drumului (km) realã (km)

44. 38 AgigeaÐTechirghiolÐTopraisarÐNegru VodãÐFrontiera cu Bulgaria 0+000Ð53+700 53,700
45. 52 AlexandriaÐTurnu Mãgurele-Port 0+000Ð51+0,26 51,010
46. 55 CraiovaÐBechet-Port 0+000Ð71+105 71,105
47. 56A MaglavitÐVânju MareÐªimian 0+000Ð79+147 79,147
48. 56B DN56AÐHinovaÐDeveselÐBarajul Porþile de Fier II 0+000Ð30+700 30,700
49. 58 CaransebeºÐReºiþa 0+000Ð43+400 43,407
50. 58B ReºiþaÐBocºaÐVoiteg 0+000Ð67+274 65,490
51. 59A TimiºoaraÐJimboliaÐFrontiera cu Serbia 0+000Ð47+710 47,909
52. 61 GhimpaþiÐCorbii MariÐGãeºti 0+000Ð78+529 78,478
53. 64 CaracalÐDrãgãºaniÐRâmnicu VâlceaÐOlãneºti 0+000Ð135+434 135,434
54. 66A IscroniÐLupeniÐCâmpu lui Neag 0+000Ð30+604 30,956
55. 67 Drobeta-Turnu SeverinÐTârgu JiuÐHorezuÐVarianta Sud 

Râmnicu VâlceaÐDN7 0+000Ð198+764 197,134
56. 68 CaransebeºÐHaþeg 0+000Ð70+372 70,619
57. 68B SântuhalmÐHunedoara 0+000Ð13+0,05 13,175
58. 71 DN7ÐTârgoviºteÐPucioasaÐSinaia 0+000Ð109+660 110,122
59. 72 GãeºtiÐTârgoviºteÐPloieºti 0+000Ð79+427 78,483
60. 72A TârgoviºteÐCâmpulung Muscel 0+000Ð60+840 60,677
61. 79A Chiºineu-CriºÐVãrºandÐFrontiera cu Ungaria 101+550Ð127+631 25,446
62. CPE Centura Ploieºti Est 0+000Ð22+500 22,500
63. 2ACV Centura Constanþa 0+000Ð15+463 15,463
64. 1 Traversarea municipiului Ploieºti 53+636Ð66+650 14,064
65. Traversarea oraºului Sinaia 122+000Ð125+683 3,729

TOTAL: 5.350,393*)

*) Totalul include ºi autostrada A2.

D. Drumuri naþionale secundare

Nr. Numãr Limitele Lungimea 
crt. DN Traseul drumului (km) realã (km)

1. 1F Supuru de Sus (Intersecþia cu DN 19A)ÑUrziceniÑFrontiera cu Ungaria 123+0,12Ð178+0,17 55,005

2. 1G HuedinÐZimborÐTihãu (Intersecþia DN 1H) 0+000Ð55+245 49,978

3. 1H AleºdÐNuºfalãuÐªimleul SilvanieiÐJibouÐRãstoci 0+000Ð128+640 123,462

4. 2D FocºaniÐVidraÐTulniciÐTârgu Secuiesc 0+000Ð118+873 118,321

5. 7A BrezoiÐVoineasaÐObârºia LotruluiÐPetroºani 0+000Ð107+894 108,109

6. 7C Curtea de ArgeºÐBarajul VidraruÐBâlea LacÐCârtiºoaraÐDN1 36+100Ð151+955 114,709

7. 11B Târgu SecuiescÐSânzieniÐCosmeni 0+000Ð39+845 39,845

8. 12A Miercurea-CiucÐGhimeºÐComãneºtiÐOneºti 0+000Ð116+600 116,867

9. 12B Târgu OcnaÐSlãnic Moldova 0+000Ð16+989 16,636

10. 12C GheorgheniÐLacul RoºuÐBicaz 0+000Ð56+900 56,747

11. 13B PraidÐGheorgheni 0+000Ð51+0,45 51,045

12. 14A MediaºÐTârnãveniÐIernut 0+000Ð41+200 41,200

13. 14B TeiuºÐBlajÐCopºa Micã 0+000Ð56+241 55,909

14. 15B Poiana LarguluiÐTârgu-NeamþÐTimiºeºtiÐDN2 (Cristeºti) 0+000Ð62+0,16 61,538

15. 15D Piatra-NeamþÐRomanÐNegreºtiÐVaslui 0+000Ð128+625 127,375
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Nr. Numãr Limitele Lungimea 
crt. DN Traseul drumului (km) realã (km)

16. 16 ApahidaÐReghin 0+000Ð90+520 90,488
17. 17A DN17 (Sadova)ÐVatra MoldoviþeiÐSuceviþaÐRãdãuþiÐ

DorneºtiÐDN2(Ratoº) 0+000Ð83+315 82,998
18. 17B Vatra DorneiÐBroºteniÐPoiana TeiuluiÐDN15 0+000Ð86+689 86,787
19. 17C Bistriþa-NãsãudÐTelciuÐMoisei 0+000Ð81+293 81,357
20. 17D BecleanÐSalvaÐNãsãudÐCârlibaba 0+000Ð103+637 97,637
21. 18 Baia MareÐSighetu MarmaþieiÐBorºaÐCârlibabaÐIacobeni 0+000Ð220+0,88 220,130
22. 19B SãcuieniÐMarghitaÐNuºfalãu 0+000Ð56+000 56,000
23. 22A DN22ÐCataloiÐTopologÐHârºova 0+000Ð86+200 86,200
24. 22D MãcinÐHoriaÐCiucurovaÐCaugagiaÐDN22 0+000Ð81+287 78,087
25. 24A BârladÐMurgeniÐFãlciuÐHuºi 0+000Ð99+486 99,468
26. 24C VânãtoriÐªtefãneºtiÐManoleasa-PrutÐRãdãuþi-Prut 0+000Ð142+250 142,035
27. 26 DN26A (Oancea)ÐGãneºtiÐMurgeni 56+600Ð94+576 38,012
28. 29 BotoºaniÐSãveniÐManoleasa 44+100Ð99+850 55,980
29. 29A SuceavaÐVârfu CâmpuluiÐDorohoiÐRãdãuþi-Prut 0+000Ð97+742 98,046
30. 29C DN29BÐBuceceaÐVârfu CâmpuluiÐDN2 (Siret) 0+000Ð45+800 45,787
31. 29D BotoºaniÐTruºeºtiÐªtefãneºti 0+000Ð48+150 47,714
32. 41 OlteniþaÐDaia 0+000Ð64+385 64,298
33. 51 AlexandriaÐZimnicea-Port 0+000Ð43+733 42,429
34. 51A ZimniceaÐTurnu Mãgurele 0+000Ð54+700 54,209
35. 54 CaracalÐCorabiaÐTurnu Mãgurele-Port 0+000Ð71+560 71,419
36. 54A CorabiaÐBechet 0+000Ð44+174 44,174
37. 55A BechetÐCalafat 0+000Ð93+877 93,877
38. 57 OrºovaÐBerzeascaÐMoldova VecheÐOraviþaÐMoraviþa 0+000Ð200+742 201,181
39. 57A PojejenaÐSocol 0+000Ð25+530 25,530
40. 57B OraviþaÐBozoviciÐLãpuºnicelÐDN6 0+000Ð97+675 96,879
41. 58 ReºiþaÐAnina 43+400Ð81+169 39,653
42. 58A LugojÐFârliugÐEzeriºÐSoceni 0+000Ð41+382 41,044
43. 59B CãrpiniºÐDeta 0+000Ð77+800 74,464
44. 59C JimboliaÐTeremia MareÐSânnicolau Mare 0+000Ð40+500 41,000
45. 65A CerbuÐCosteºtiÐRoºiori de VedeÐTurnu Mãgurele 0+000Ð129+350 127,431
46. 65C CraiovaÐBãlceºtiÐHorezu 0+000Ð111+400 109,575
47. 67A DN67ÐBroºteniÐStrehaia 0+000Ð23+533 23,533
48. 67B ScoarþaÐTârgu-CãrbuneºtiÐHurezaniÐDrãgãºaniÐPiteºti 0+000Ð190+714 191,076
49. 67C DN67 (Bengeºti)ÐNovaciÐªugagÐSebeº 0+000Ð148+414 148,243
50. 67D Târgu JiuÐBaia de AramãÐBãile HerculaneÐDN6 0+000Ð108+390 108,390
51. 73A PredealÐRâºnovÐZãrneºtiÐªercaia 0+000Ð69+340 68,275
52. 73B CristianÐGhimbav 0+000Ð4+590 4,590
53. 73C DN73 Ñ Curtea de ArgeºÐBlidariÐDN7 0+000Ð68+134 67,113
54. 74 BradÐAbrudÐZlatnaÐAlba Iulia 0+000Ð104+959 104,988
55. 74A AbrudÐCâmpeni 0+000Ð11+329 11,329
56. 75 LuncaÐCâmpeniÐTurda 0+000Ð160+870 160,186
57. 79A VârfurileÐButeniÐIneuÐChiºineu-Criº 0+000Ð101+550 101,784

TOTAL: 4.660,142
TOTAL REÞEA DRUMURI NAÞIONALE: 14.682,709
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N
pentru aprobarea Normelor privind protecþia mediului ca urmare a impactului 

drumÐmediu înconjurãtor

În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind protecþia mediului
ca urmare a impactului drumÐmediu înconjurãtor, anexã la
prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul

Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la 15

zile de la data publicãrii.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucureºti, 27 ianuarie 1998.
Nr. 44.

ANEXÃ
N O R M E

privind protecþia mediului ca urmare a impactului drumÐmediu înconjurãtor

CAPITOLUL 1
Generalitãþi

1.1 Prezentele norme au fost elaborate în conformitate
cu art. 37 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor.

1.2 Conform Legii protecþiei mediului nr. 137/1995, sunt
necesare studii de impact pentru orice lucrare de infra-
structurã rutierã, care poate avea un impact asupra mediu-
lui prin natura, dimensiunea sau amplasarea sa. Procedura
de întocmire a studiului de impact ºi a bilanþurilor de
mediu se desfãºoarã conform Ordinului ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 125/1996 pentru aproba-
rea Procedurii de reglementare a activitãþilor economice ºi
sociale cu impact asupra mediului înconjurãtor.

1.3 Lucrãrile de infrastructurã rutierã au impacturi
directe ºi indirecte, pozitive ºi negative sau cumulate asu-
pra mediului înconjurãtor. La elaborarea proiectelor se res-
pectã prevederile Legii nr. 137/1995, al cãrei obiect îl
constituie reglementarea protecþiei mediului, obiectiv de
interes public major, pe baza principiilor ºi elementelor stra-
tegice care conduc la dezvoltarea durabilã a societãþii.

Definiþii:
¥ mediu Ñ ansamblul de condiþii ºi elemente naturale

ale Terrei: aerul, apa, solul ºi subsolul, toate straturile
atmosferice, toate materiile organice ºi anorganice, precum
ºi fiinþele vii, sistemele naturale în interacþiune, cuprinzând
elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale ºi
spirituale;

¥ factor de impact Ñ componentã a activitãþii umane,
care produce efecte asupra mediului înconjurãtor;

¥ impact asupra mediului Ñ afectarea caracteristicilor
fizico-chimice ºi structurale ale componentelor naturale ale
mediului, reducerea diversitãþii ºi productivitãþii biologice a
ecosistemelor naturale ºi antropizate, afectarea echilibrului
ecologic ºi a calitãþii vieþii, cauzatã, în principal, de polua-
rea apei, atmosferei ºi solului, supraexploatarea resurselor,
gospodãrirea ºi valorificarea lor deficitarã, ca ºi prin ame-
najarea necorespunzãtoare a teritoriului.

Factorii de impact pot fi: 
¥ emisii Ñ poluare directã a mediului ca efect al trafi-

cului;
¥ rezultaþi Ñ poluare directã a mediului ca efect al acti-

vitãþii de întreþinere ºi exploatare a infrastructurii rutiere.

1.4 Modalitãþile de implementare a principiilor ºi elemen-
telor strategice pentru protecþia mediului sunt:

Ñ armonizarea programelor de dezvoltare a drumurilor
cu politicile de protecþie a mediului;

Ñ obligativitatea procedurii de evaluare a impactului
drumului asupra mediului, în faza iniþialã a proiectelor, pro-
gramelor sau activitãþilor.

Evaluarea impactului asupra mediului cuprinde urmãtoa-
rele etape:

a) studiul situaþiei existente a factorilor de impact, înain-
tea începerii lucrãrilor de construcþie a drumurilor, va per-
mite administratorului drumului sã prevadã în faza de
proiectare mãsurile de protecþie necesare. Procesul de eva-
luare a impactului trebuie sã se desfãºoare concomitent cu
fazele de proiectare. Documentaþiile tehnice pe baza cãrora
se solicitã acordul de mediu vor fi avizate de cãtre admi-
nistratorul drumului, care verificã urmãtoarele:

Ñ respectarea prevederilor Ordinului ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 125/1996;

Ñ efectuarea de analize asupra factorilor de mediu
pentru situaþia existentã în teren;

Ñ propunerile ºi recomandãrile privind mãsurile de
reducere a impactului generat de noua lucrare, precum ºi
propuneri privind programul de monitorizare pe parcursul
execuþiei ºi în exploatare;

b) pe parcursul execuþiei lucrãrilor de drumuri, antrepre-
norul general este rãspunzãtor de respectarea tuturor con-
diþiilor legate de impactul asupra mediului;

c) la terminarea lucrãrilor de execuþie a drumurilor, în
cadrul lucrãrilor de recepþie se va verifica realizarea lucrãri-
lor de protecþie a mediului, conform documentaþiei de pro-
iectare.

1.5 Cheltuielile aferente mãsurilor de protecþie a mediului,
evaluate de proiectant pe baza studiilor de impact Ñ preli-
minare ºi finale Ñ, vor fi nominalizate cantitativ ºi valoric
în studiile de fezabilitate întocmite.

1.6 Concomitent cu elaborarea proiectelor se vor
întocmi studii de impact pentru urmãtoarele lucrãri:

Ñ de construcþie ºi modernizare a drumurilor;
Ñ de reparaþii capitale ale drumurilor;
Ñ de reabilitare a drumurilor.



CAPITOLUL 2
Protecþia mediului ca urmare a impactului 

drumÐmediu înconjurãtor
Definiþie:
¥ biodiversitate Ñ variabilitatea organismelor vii din eco-

sistemele terestre ºi acvatice ºi din cadrul complexurilor
ecologice din care acestea fac parte; diversitatea cuprinde
variabilitatea din cadrul speciilor, între specii ºi între/în
cadrul ecosisteme/lor.

Protejarea unor specii ºi organisme rare, ameninþate cu
dispariþia, conservarea biodiversitãþii ºi instituirea de arii
protejate, precum ºi mãsurile stabilite de autoritatea de pro-
tecþie a mediului sunt prioritare în raport cu alte interese.
Autoritatea centralã de protecþie a mediului, cu consultarea
Academiei Române ºi a Comisiei Naþionale UNESCO, sta-
bileºte criteriile pentru instituirea ariilor protejate ºi de con-
servare a biodiversitãþii.

2.1 

 

Protecþia apelor ºi a ecosistemelor acvatice
2.1.1 La lucrãrile de drumuri prevãzute la pct. 1.6 se va

asigura protecþia apelor de suprafaþã, subterane ºi a eco-
sistemelor acvatice, care are ca obiect menþinerea ºi ame-
liorarea calitãþii ºi productivitãþii naturale ale acestora, în
scopul evitãrii unor efecte negative asupra mediului, sãnã-
tãþii umane ºi bunurilor materiale. Controlul respectãrii
reglementãrilor de protecþie a apelor ºi a ecosistemelor
acvatice este organizat ºi exercitat de cãtre autoritãþile din
domeniul mediului, apelor, sãnãtãþii ºi de alte autoritãþi,
potrivit competenþelor legale.

2.1.2 Conceperea ºi elaborarea unui traseu de drum se
vor realiza prin alegerea soluþiei optime, pentru evitarea
prejudiciilor ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip.
Sistemul de scurgere a apelor trebuie sã fie proiectat ºi
întreþinut pentru a proteja drumul ºi terenurile adiacente, sã
fie compatibil cu mediul înconjurãtor. În cazul în care dru-
mul strãbate zone umede, se vor executa lucrãri specifice
pentru eliminarea apelor, pentru a evita fenomenele de bãl-
tire. Lucrãrile de execuþie a infrastructurii rutiere vor res-
pecta zonele de protecþie sanitarã impuse de legislaþia în
vigoare.

2.1.3 Pentru protecþia faunei acvatice se vor prevedea
în proiectele întocmite ca urmare a studiilor de impact
mãsuri conform legislaþiei în vigoare, astfel încât lucrãrile
de drumuri sã nu dãuneze faunei acvatice ºi sã protejeze
speciile rare întâlnite.

2.1.4 Execuþia lucrãrilor de infrastructurã se va face ast-
fel încât contaminarea potenþialã a cursurilor de apã, lacuri-
lor, pânzei freatice sã fie evitatã. Amplasarea lucrãrilor de
artã Ñ poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele Ñ se va
face astfel încât sã se evite:

Ñ modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea
secþiunilor albiilor;

Ñ întreruperea scurgerilor apelor subterane.
2.1.5 Apele de pe suprafaþa drumului se vor colecta în

ºanþurile laterale drumului, prevãzute ºi dimensionate con-
form legislaþiei în vigoare. Evacuarea apelor se face con-
form reglementãrilor din acordul de mediu.

2.1.6 Deversarea apelor uzate menajere în ºanþurile
laterale drumului este interzisã. Evacuarea apelor uzate
menajere, provenite de la amenajãrile colaterale drumului,
neracordate la un sistem de canalizare, se face prin insta-
laþii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie
sã fie proiectate ºi executate conform normativelor în
vigoare ºi amplasate la cel puþin 10 m faþã de cea mai
apropiatã locuinþã. Instalaþiile se executã ºi se întreþin în
bunã stare de funcþionare de cãtre beneficiarul acestor
lucrãri.

2.2 Protecþia atmosferei

Definiþie:
¥ protecþia atmosferei urmãreºte prevenirea, limitarea

deteriorãrii ºi ameliorarea calitãþii acesteia pentru a evita
manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sãnãtãþii
umane ºi bunurilor materiale.

2.2.1 Prin studiul de impact al situaþiei existente se
identificã poluarea în lungul unui drum, pe baza estimãrii
datelor de trafic (numãrul, tipul ºi viteza autovehiculelor).

Indicatorii calitativi ai emisiilor în atmosferã nu vor
depãºi valorile rezultate în urma calculelor privind dispersia
poluanþilor în atmosferã, valori prevãzute în acordul de
mediu.

2.2.2 Pentru stabilirea mãsurilor de protecþie împotriva
zgomotelor ºi vibraþiilor, prin studiul de impact care se
întocmeºte se au în vedere urmãtoarele aspecte:

Ñ identificarea zonelor sensibile la zgomot ºi vibraþii,
cauza sensibilitãþii;

Ñ identificarea principalelor surse locale de zgomot;
Ñ verificarea existenþei unor reglementãri locale în ceea

ce priveºte nivelul de zgomot ºi vibraþiile, atât în cursul
zilei, cât ºi în cursul nopþii;

Ñ mãsurarea nivelului de zgomot ambiant existent.
Nivelul de zgomot mãsurat, exterior aºezãrilor umane,

va respecta prevederile legislaþiei în vigoare. Protecþia
poate fi realizatã prin montarea de panouri fonoabsorbante,
îmbrãcãminte antizgomot la trecerea prin apropierea locuin-
þelor. Dimensionarea acestora se realizeazã în funcþie de
condiþiile locale ºi conform standardelor.

2.3. Protecþia solului

2.3.1 Antreprenorul este obligat ca, înaintea amplasãrii
ºantierului, sã obþinã acordul de mediu. Amplasamentul
organizãrii de ºantier se face, de preferinþã, în zone neîm-
pãdurite, zone care ºi-au pierdut total sau parþial capacita-
tea de producþie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea
acestuia fãcându-se pe bazã de studii ecologice, avizate de
organele de specialitate.

2.3.2 Antreprenorii lucrãrilor de drumuri, lucrãri ampla-
sate pe terenuri agricole ºi forestiere, sunt obligaþi sã ia
mãsuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, în
vederea refolosirii acestuia, de prevenire a eroziunii solului
ºi de stabilizare permanentã a suprafeþelor drumurilor în
lucru, în special înaintea perioadei de iarnã.

2.3.3 Pe parcursul desfãºurãrii lucrãrilor de execuþie a
drumurilor, antreprenorul va lua mãsuri pentru asigurarea
stabilitãþii solului, corelând lucrãrile de construcþie cu lucrã-
rile de ameliorare a terenurilor afectate. La execuþia terasa-
mentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic
imediat sau în timp.

2.3.4 Beneficiarii lucrãrilor de investiþii, care deþin tere-
nuri pe care nu le mai folosesc, vor proceda la redarea
acestora în conformitate cu legea privind regimul juridic al
drumurilor.

2.3.5 Drumurile, prin lucrãrile de exploatare ºi întreþinere,
pot afecta calitatea solului prin modificarea structurii, dere-
glarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor,
divizarea teritoriului, întreruperea cãilor de deplasare a
faunei, consumul de teren agricol sau cu altã destinaþie
productivã. Pe durata exploatãrii ºi întreþinerii drumurilor se
vor respecta mãsurile de protecþie a mediului în conformi-
tate cu legislaþia în vigoare:

Ñ se vor menþine în bunã stare de funcþionare amena-
jãrile antipoluante ºi de protecþie a mediului;
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Ñ se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea
regimului de circulaþie ºi prin informarea publicului asupra
importanþei ecologice a obiectivului;

Ñ se vor realiza plantaþii rutiere pentru protecþia solului.

2.4 Protecþia mediului forestier
În cursul execuþiei lucrãrilor de drumuri ºi pe durata

exploatãrii ºi întreþinerii atât antreprenorul general, cât ºi
administratorul drumului vor lua toate mãsurile de protecþie
a fondului forestier în conformitate cu cerinþele legislaþiei în
vigoare. Zonele în care s-au depozitat materialele provenite
din excavaþii vor fi reamenajate la terminarea lucrãrilor,
conform condiþiilor impuse prin acordul de mediu.

2.5 Protecþia siturilor arheologice ºi istorice
Prin construcþia unui drum se înlesneºte accesul la situ-

rile arheologice ºi istorice existente sau la altele noi, des-
coperite în timpul lucrãrilor de construcþii. Pe durata
execuþiei este necesar sã se prevadã mãsuri pentru a se
asigura o protecþie adecvatã a acestora.

2.6 Protecþia zonelor cu valoare peisagisticã ºi a zonelor
naturale protejate

2.6.1 Autorizarea executãrii lucrãrilor de drumuri în
parcuri naþionale, rezervaþii naturale, precum ºi în alte zone
protejate, de interes naþional, delimitate conform legii, se
face conform aprobãrilor legale în vigoare.

2.6.2 Un traseu de drum nou trebuie sã se încadreze
armonios în peisajul înconjurãtor, sã utilizeze cât mai bine
configuraþia terenului ºi perspectivele avantajoase ºi sã
devinã chiar o atracþie turisticã propriu-zisã. Structura con-
strucþiilor poate fi aleasã astfel încât prin selectarea mate-
rialelor de construcþie sã se armonizeze cu ansamblul
peisagistic specific zonei.

2.7 Regimul deºeurilor
2.7.1 Principalele produse generate de activitatea de con-

strucþie ºi întreþinere a drumurilor, ce pot fi clasate ca deºe-
uri, sunt materialele rezultate din decapãri ºi din demolãri.

În activitatea de construcþie ºi întreþinere a infrastructuri-
lor rutiere se va þine seama de reglementãrile în vigoare în
colectarea, transportul, depozitarea ºi reciclarea deºeurilor.

2.7.2 Obligaþiile ce rezultã din prevederile Legii
nr. 137/1995 sunt urmãtoarele:

Ñ se vor recicla deºeurile refolosibile, prin integrarea
lor, în mãsura posibilitãþilor, în lucrãrile de drumuri, în con-
formitate cu încercãrile de laborator;

Ñ deºeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea în
lucrãrile de drumuri se vor colecta, depozita ºi preda cen-
trelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare
la diverºi consumatori;

Ñ se vor depozita deºeurile ce nu pot fi reciclate numai
pe suprafeþe special amenajate în acest scop;

Ñ se vor respecta condiþiile de refacere a cadrului natu-
ral în zonele de depozitare, prevãzute în acordul ºi/sau
autorizaþia de mediu;

Ñ întreþinerea utilajelor ºi vehiculelor folosite în activita-
tea de construcþie ºi întreþinere a drumurilor se efectueazã
doar în locuri special amenajate, pentru a evita contamina-
rea mediului.

2.7.3 În cazul accidentelor în care sunt implicate auto-
vehicule, ridicarea caroseriilor, curãþarea locului accidentului
de resturi de metal ºi sticlã, decopertarea solului îmbibat
cu produse petroliere ºi alte substanþe periculoase, reface-
rea vegetaþiei, precum ºi repararea îmbrãcãmintei rutiere ºi
lucrãrile de consolidare a drumurilor avariate intrã în sar-
cina celor vinovaþi de producerea incidentului, conform nor-
melor în vigoare privind stabilirea ºi sancþionarea

contravenienþilor la normele privind exploatarea ºi menþine-
rea în bunã stare a drumurilor publice.

2.8 Protecþia mediului uman
Legea nr. 137/1995 stipuleazã obligativitatea respectãrii

principiilor ecologice în procesul de dezvoltare social-econo-
micã, pentru asigurarea unui mediu de viaþã sãnãtos pentru
populaþie. Amplasarea drumurilor, autostrãzilor trebuie sã se
facã fãrã a prejudicia în vreun fel salubritatea, ambientul,
spaþiile de odihnã, tratament ºi recreere, starea de sãnã-
tate ºi de confort a populaþiei. În acest scop se au în
vedere urmãtoarele:

Ñ realizarea, dezvoltarea ºi întreþinerea spaþiilor verzi Ñ
aliniamente de arbori ºi perdele de protecþie, cu rol atât
antipoluant Ñ împotriva noxelor, zgomotului Ñ, cât ºi
estetic;

Ñ folosirea, în mãsura posibilitãþilor, a unor tipuri de
îmbrãcãminte rutierã absorbantã fonic;

Ñ execuþia, unde este posibil, de piste pentru bicicliºti;
Ñ execuþia de treceri sigure pentru pietoni;
Ñ execuþia de amenajãri speciale pentru persoanele cu

handicap.

CAPITOLUL 3
Dispoziþii finale

Prevederile prezentelor norme nu sunt limitative. Protecþia
mediului înconjurãtor va respecta întreaga legislaþie existentã
în domeniu, adaptatã la condiþiile specifice generate de acti-
vitatea de execuþie ºi de întreþinere a drumurilor.

CAPITOLUL 4
Referinþe

¥ Legea nr. 18/1991 Ñ Legea fondului funciar,
republicatã

¥ Legea nr. 98/1992 Ñ Lege pentru ratificarea Convenþiei
privind protecþia Mãrii Negre împotriva poluãrii, semnatã la
Bucureºti la 21 aprilie 1992

¥ Legea nr. 137/1995 Ñ Legea protecþiei mediului
¥ Legea nr. 26/1996 Ñ Codul silvic
¥ Legea nr. 107/1996 Ñ Legea apelor
¥ Ordonanþa Guvernului nr. 27/1992 privind unele mãsuri

pentru protecþia patrimoniului cultural naþional
¥ Ordonanþa Guvernului nr. 33/1995 privind mãsurile

pentru colectarea, reciclarea ºi reintroducerea în circuitul
productiv a deºeurilor refolosibile de orice fel

¥ Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juri-
dic al drumurilor

¥ Hotãrârea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor la normele privind exploatarea
ºi menþinerea în bunã stare a drumurilor publice

¥ Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism

¥ Hotãrârea Guvernului nr. 101/1997 Ñ pentru aproba-
rea Normelor speciale privind caracterul ºi mãrimea zonelor
de protecþie sanitarã

¥ Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediu-
lui nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiþiilor tehnice privind
protecþia atmosferei ºi a Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanþi atmosferici produºi de
surse staþionare

¥ Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediu-
lui nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglemen-
tare a activitãþilor economice ºi sociale cu impact asupra
mediului înconjurãtor

¥ Ordinul ministrului sãnãtãþii nr. 536/1997 pentru apro-
barea Normelor de igienã ºi a recomandãrilor privind
mediul de viaþã al populaþiei.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea ºi modernizarea drumurilor

În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
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Art. 1. Ñ Se aprobã Normele tehnice privind proiecta-
rea, construirea ºi modernizarea drumurilor, anexã la pre-
zentul ordin.

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul

Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la 15

zile de la data publicãrii.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucureºti, 27 ianuarie 1998.
Nr. 45.

ANEXÃ

N O R M E  T E H N I C E
privind proiectarea, construirea ºi modernizarea drumurilor

CAPITOLUL 1
Generalitãþi

1.1. Prezentele norme au fost elaborate în conformitate
cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 19/1997 privind
transporturile ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 43/1997 pri-
vind regimul juridic al drumurilor.

1.2. Proiectarea, construirea ºi modernizarea drumurilor
publice se realizeazã pe baza principiilor generale prevã-
zute în prezentele norme tehnice.

La proiectarea, construirea ºi modernizarea drumurilor
publice se va þine seama de funcþia pe care o au în
reþeaua rutierã, de clasa tehnicã, de utilizarea raþionalã a
terenurilor, conservarea ºi protejarea mediului înconjurãtor,
de planurile de urbanism ºi de amenajare a teritoriului
aprobate potrivit legii, precum ºi de necesitatea desfãºurã-
rii circulaþiei în condiþii de siguranþã ºi confort.

1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice nu se aplicã:
Ñ strãzilor;
Ñ drumurilor închise circulaþiei publice.

CAPITOLUL 2
Proiectarea, construirea ºi modernizarea drumurilor
2.1. Planificarea, proiectarea, construirea ºi moderniza-

rea drumurilor publice se fac în funcþie de categoriile aces-
tora din punct de vedere funcþional ºi de clasa tehnicã
determinatã potrivit normelor tehnice privind stabilirea cla-
sei tehnice a drumurilor publice, aprobate prin ordin al
ministrului transporturilor.

2.2. Din punct de vedere funcþional ºi administrativ, dru-
murile publice se împart, în ordinea importanþei, astfel:

a) autostrãzi Ñ drumuri naþionale de mare capacitate ºi
vitezã, rezervate exclusiv circulaþiei autovehiculelor, care nu
deservesc proprietãþile riverane, prevãzute cu douã cãi uni-
direcþionale separate printr-o zonã medianã având cel puþin
douã benzi de circulaþie pe sens ºi bandã de staþionare de
urgenþã; intersecþii denivelate ºi accese limitate, intrarea ºi
ieºirea autovehiculelor fiind permisã numai prin locuri
special amenajate;

b) drumuri expres Ñ drumuri naþionale accesibile numai
prin noduri sau intersecþii reglementate care pot fi interzise
anumitor categorii de utilizatori ºi vehicule ºi pe care opri-
rea ºi staþionarea pe partea carosabilã sunt interzise;

c) drumuri naþionale europene (E) Ñ drumuri naþionale
deschise traficului internaþional, a cãror încadrare ca drumuri E
se stabileºte conform prevederilor Acordului European pri-
vind marile drumuri de trafic internaþional (AGR).

Ele pot fi ºi autostrãzi sau drumuri expres;
d) drumuri naþionale principale Ñ drumuri naþionale care

asigurã legãtura capitalei þãrii cu oraºele reºedinþã de
judeþ, legãturile dintre acestea, precum ºi cu principalele
puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a
României;

Ñ alte drumuri naþionale pe care la ultimul recen-
sãmânt de circulaþie s-a înregistrat un volum de trafic
mediu zilnic anual (MZA) mai mare de 3.500 vehicule
fizice/24 de ore sau mai mare de 4.500 vehicule-etalon
autoturisme/24 de ore;

e) drumuri naþionale secundare Ñ restul drumurilor naþio-
nale care nu se încadreazã în categoriile prevãzute la
lit. a) Ñ d);

f) drumuri judeþene Ñ drumuri publice care asigurã legã-
turile dintre:

Ñ municipiile reºedinþã de judeþ ºi reºedinþele de
comune, municipii, oraºe, obiective de interes turistic, por-
turi, aeroporturi etc.;

Ñ oraºe ºi municipii între ele;
g) drumuri comunale Ñ drumuri publice care asigurã

legãturile dintre oraºe sau reºedinþele de comunã ºi satele
care le aparþin;

h) drumuri vicinale Ñ drumuri care deservesc mai multe
proprietãþi, fiind situate la limitele acestora.

2.3. Corelarea categoriilor de drumuri, din punct de
vedere funcþional ºi administrativ, cu clasele tehnice stabi-
lite în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice se face potrivit
prescripþiilor din tabelul nr. 1.



2.4. La racordarea drumurilor publice din afara localitãþilor cu cele din interiorul localitãþilor trebuie aplicat princi-
piul conform cãruia drumurile publice din afara localitãþilor trebuie sã se continue cu drumuri de acelaºi rang sau supe-
rior în traversarea localitãþilor. În tabelul nr. 2 sunt redate legãturile recomandabile dintre drumurile din afara localitãþilor
cu cele din interiorul localitãþilor.

Tabelul nr. 2

CORELAREA LEGÃTURILOR REÞELEI DE DRUMURI PUBLICE 
DIN AFARA LOCALITÃÞILOR CU CELE DIN LOCALITÃÞI
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Tabelul nr. 1

CORELAREA CATEGORIILOR DE DRUMURI,
DIN PUNCT DE VEDERE FUNCÞIONAL ªI ADMINISTRATIV, CU CLASELE TEHNICE
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2.5. Elementele geometrice ale traseului drumurilor publice se stabilesc în funcþie de clasa
tehnicã a acestora ºi de viteza de proiectare determinatã în conformitate cu prevederile normelor
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

Elementele geometrice adoptate trebuie sã asigure desfãºurarea circulaþiei în condiþii de
deplinã siguranþã ºi confort ºi sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

ELEMENTE GEOMETRICE

A. Clasa tehnicã I Ñ Autostrãzi

Viteze de proiectare
(km/h)

Elemente geometrice U.M

120 100 80

Razele minime ale curbelor în plan m 650 450 240

Declivitãþi longitudinale maxime % 5 6 6

Razele de racordare minime m 18.000 9.000 4.500
convexã a declivitãþilor excepþionale m 12.000 6.000 3.000
Razele de racordare minime m 6.500 4.500 3.000
concavã a declivitãþilor excepþionale m 4.200 3.000 2.200

Distanþa de vizibilitate m 230 160 110

B. Clasa tehnicã II Ð V

Viteze de proiectare
(km/h)

Elemente geometrice U.M

100 80 60 50 40 30 25

Razele minime ale curbelor în plan m 450 240 125 95 60 35 25

Razele minime în serpentine m Ñ Ñ 30 25 20 20 20

maxime % 5 6 6,5 7 7 7,5 8Declivitãþi 
longitudinale excepþionale % Ñ Ñ Ñ Ñ 8 8,5 9

Razele minime fãrã benzi separate m 10.000 4.500 1.600 1.300 1.000 800 500
ale racordãrilor
verticale convexe cu benzi separate m 6.000 3.000 1.500 1.000 800 500 300

Razele minime ale racordãrilor concave m 3.000 2.200 1.500 1.000 1.000 500 300

Distanþa fãrã benzi separate m 280 230 140 110 70 60 50
de 
vizibilitate cu benzi separate m 140 100 70 55 35 30 25

N O T Ã :  

În condiþii grele de desfãºurare a traseului ºi/sau acolo unde condiþiile de mediu adia-
cente drumului o impun, în vederea neafectãrii resurselor istorice ºi estetice ºi pentru evitarea
unor lucrãri de volume mari ºi costisitoare, razele minime ale curbelor în plan pot fi reduse cu
10Ð15% pe baza unui calcul tehnico-economic.
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2.6. Determinarea elementelor profilului transversal, mai
ales lãþimea benzilor ºi numãrul acestora, trebuie sã fie
stabilitã în funcþie de nivelul de serviciu ce se doreºte a fi
oferit utilizatorilor în conformitate cu prevederile reglemen-
tãrilor în vigoare.

Pentru construcþiile noi debitul de serviciu, care serveºte
la dimensionarea drumurilor din punct de vedere al capaci-
tãþii de circulaþie, este debitul admisibil corespunzãtor nive-
lului de serviciu �CÒ.

Pentru drumurile existente aflate în exploatare, pentru
asigurarea unor condiþii bune de desfãºurare a circulaþiei,
este necesar ca traficul sã nu depãºeascã debitul reco-
mandabil corespunzãtor nivelului de serviciu �BÒ. În situaþia
în care acesta este depãºit, este indicat sã se adopte
mãsuri locale de sporire a capacitãþii de circulaþie prin
amenajarea intersecþiilor, construirea de benzi suplimentare
pentru vehicule lente, corectarea curbelor, îmbunãtãþirea
vizibilitãþii etc., prin corectarea elementelor care conduc la
reducerea capacitãþii ºi fluenþei circulaþiei.

2.7. Lãþimea platformei ºi a pãrþii carosabile se stabileºte
în funcþie de clasa tehnicã, de categoria funcþionalã ºi de
elementele prevãzute în anexa nr. 1, astfel:

A) Lãþimea platformei:
a) între 23,5 m ºi 26 m, la autostrãzi;
b) între 17 m ºi 19 m, la drumurile cu patru benzi de

circulaþie;
c) între 7 m ºi 12 m, la drumurile cu douã benzi de cir-

culaþie;
d) de 5 m, la drumurile cu o bandã de circulaþie.
B) Lãþimea pãrþii carosabile:
a) între 14 m ºi 15 m, la autostrãzi;
b) de 14 m la drumurile cu patru benzi de circulaþie;
c) între 5,5 ºi 7 m, la drumuri cu douã benzi de circulaþie;
d) de 4 m, la drumuri cu o bandã de circulaþie.
2.8. Zonele mediane la autostrãzi se prevãd a fi echi-

pate cu dispozitive de reþinere (glisiere sau parapete de
securitate), plantaþii sau dispozitive speciale antiorbire.

2.9. În vederea asigurãrii fluenþei circulaþiei pe sectoa-
rele cu declivitãþi peste 4%, având circulaþie preponderentã
de vehicule grele (peste 20% din trafic), se vor realiza
benzi suplimentare pentru circulaþia acestora.

2.10. Dimensionarea structurii rutiere se face în funcþie
de intensitatea ºi de compoziþia traficului de perspectivã, de
caracteristicile fizico-mecanice ºi de deformabilitate ale
materialelor, conform reglementãrilor în vigoare.

Alegerea tipului de structurã rutierã se va face pe baza
unor calcule tehnico-economice ºi de rentabilitate, þinându-se
seama ºi de lucrãrile de întreþinere necesare fiecãrui tip de
îmbrãcãminte rutierã în exploatare.

Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradãri
datorate fenomenului de îngheþÐdezgheþ, se vor lua mãsuri
pentru sporirea rezistenþei structurii rutiere la acest
fenomen.

2.11. Pentru asigurarea confortului ºi siguranþei circulaþiei
în exploatare, la realizarea îmbrãcãmintei rutiere se vor uti-
liza materiale, echipamente ºi tehnologii care sã asigure
realizarea condiþiilor privind planeitatea, uniformitatea ºi
rugozitatea suprafeþei de rulare, corelate cu vitezele practi-
cabile în conformitate cu prescripþiile în vigoare.

CAPITOLUL 3
Proiectarea ºi construirea podurilor, pasajelor ºi a

viaductelor

3.1. Proiectarea podurilor, pasajelor, viaductelor ºi a
podeþelor se face în funcþie de clasa tehnicã a drumului,
þinându-se seama de elementele din tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

Convoiul de calculClasa Clasa de
tehnicã încãrcare Autocamioane Vehicule speciale pe roþi sau ºenile

I

II

III E A 30 V 80

IV

V I A 13 S 60

3.2. Clasele de încãrcare ºi convoaiele de calcul pentru
dimensionarea podurilor, podeþelor, pasajelor ºi a viaducte-
lor se aplicã atât construcþiilor noi, cât ºi la modernizarea,
consolidarea sau reabilitarea celor existente.

3.3. Pentru podurile, podeþele ºi viaductele amplasate pe
drumuri publice cu trafic de vehicule speciale pentru piese
grele, la propunerea unitãþilor care au în administrare dru-
mul respectiv, la solicitarea beneficiarului transportului ºi cu
aprobarea Ministerului Transporturilor se pot lua în conside-
rare, la dimensionare, tipuri de convoaie excepþionale, core-
late cu dimensiunile ºi greutãþile pieselor, în conformitate
cu prescripþiile în vigoare.

3.4. La podurile ºi podeþele amplasate pe drumurile de
clasa tehnicã V cu trafic uºor, fãrã perspectiva sporirii ulte-
rioare a greutãþii vehiculelor, dimensionarea se poate face
ºi la clasa II de încãrcare pentru convoaie A10 ºi S40 , pe
baza aprobãrii administratorului drumului.

3.5. La dimensionarea hidraulicã a podurilor ºi podeþelor
se va asigura scurgerea apelor potrivit debitelor de calcul
ºi de verificare, þinându-se seama de prevederile studiilor ºi
lucrãrilor pentru regularizarea, îndiguirea ºi amenajarea
cursurilor de apã, în contextul legislaþiei în vigoare.

În cazul râurilor ºi al canalelor navigabile, se vor preve-
dea soluþii care sã asigure gabaritele de navigaþie.

3.6. La realizarea pasajelor denivelate se va þine seama
de traficul actual ºi de evoluþia acestuia în perspectivã, de
necesitatea asigurãrii fluenþei ºi siguranþei circulaþiei ºi de
eficienþa tehnico-economicã.

3.7. Pe drumurile naþionale europene se vor prevedea
pasaje denivelate la toate intersecþiile cu linii de cale feratã
principale.

3.8. Lãþimea podurilor, pasajelor ºi a viaductelor se
coreleazã cu lãþimea platformei ºi a pãrþii carosabile a dru-
mului ºi este prevãzutã în anexa nr. 2.

3.9. Înãlþimea gabaritului de liberã trecere peste drumuri,
indiferent de categorie sau clasã tehnicã, este de 5,0 m.

CAPITOLUL 4
Intersecþii de drumuri

4.1. Intersecþiile dintre drumurile publice se realizeazã
denivelat sau la acelaºi nivel, în funcþie de clasele tehnice
ºi de categoriile funcþionale ale drumurilor care se intersec-
teazã ºi în funcþie de intensitatea traficului rutier.



4.2. Intersecþiile autostrãzilor ºi drumurilor expres cu alte
drumuri se fac denivelat.

La drumurile expres se pot admite accese la nivel, la
care intrarea ºi ieºirea din drumul expres se fac prin viraj
la dreapta, dar nu se admit încruciºãri sau accese prin
viraj la stânga la acelaºi nivel.

În anumite condiþii, în cazul unui schimb important de
trafic ºi unde gradul de ocupare a terenului permite, se
poate lua în considerare amenajarea unor intersecþii giratorii.

4.3. Amenajarea intersecþiilor la acelaºi nivel între douã
drumuri se va face numai pe baza unui calcul de capaci-
tate a intersecþiei, luându-se în considerare traficul orar de
perspectivã, corespunzãtor celei de-a 30-a ore, în confor-
mitate cu reglementãrile în vigoare.

În cazul depãºirii capacitãþii pentru o intersecþie la nivel
cu circulaþia reglementatã prin indicatoare rutiere, se poate
avea în vedere soluþia semaforizãrii intersecþiilor situate în
localitãþi. În afara localitãþilor, în asemenea situaþii, se va
prevedea sens giratoriu sau intersecþie denivelatã.

4.4. Proiectarea amenajãrilor intersecþiilor de nivel se
face asigurându-se circulaþia cu prioritate pe traseul de
drum cu clasã tehnicã superioarã, considerat drum princi-
pal.

Drumurile naþionale europene, care nu sunt autostrãzi
sau drumuri expres, au prioritate faþã de celelalte drumuri.

Amenajarea la acelaºi nivel a intersecþiilor drumurilor
publice din afara localitãþilor se va face cu respectarea
reglementãrilor în vigoare, prevãzându-se pentru asigurarea
fluenþei ºi siguranþei circulaþiei benzi de virare, racordãri de
colþ, benzi de stocaj ºi benzi de accelerare sau decelerare.

4.5. Lãrgirile, benzile de accelerare ºi decelerare, de
viraj ºi de stocare, precum ºi penele de racordare aferente
amenajãrii intersecþiilor se realizeazã cu aceeaºi îmbrãcã-
minte ºi cu o structurã rutierã identicã cu cea existentã pe
drum.

4.6. La proiectarea intersecþiilor dintre drumuri se vor
evita pe cât posibil sectoarele cu declivitãþi mai mari de
4% ºi racordãrile în interiorul curbelor drumului principal.

4.7. Intersecþiile autostrãzilor ºi drumurilor expres cu
calea feratã se fac denivelat.

Pentru drumurile naþionale europene intersecþiile vor fi
denivelate în cazul liniilor de cale feratã principale.

Pentru celelalte categorii de drumuri necesitatea realizã-
rii intersecþiei denivelate se stabileºte pe baza eficienþei
economice ºi a indicelui general de prioritate, determinate
în conformitate cu metodologia în vigoare.

4.8. În cazul intersecþiilor la nivel dintre drumuri ºi cãi
ferate sau linii de tramvai, se va urmãri ca acestea sã se
facã, de regulã, respectându-se urmãtoarele condiþii:

Ñ intersecþia sã se facã sub un unghi cât mai aproape
de 90¼, dar nu mai mic de 45¼;

Ñ ambele cãi de comunicaþie sã fie pe cât posibil în
aliniament;

Ñ în cazuri excepþionale, se poate admite amplasarea
intersecþiei într-o zonã în care una dintre cele douã cãi de
comunicaþie este în curbã, numai dacã declivitatea uneia ºi
înclinarea în profil transversal a celeilalte sunt în acelaºi
sens, iar diferenþa dintre ele nu depãºeºte 5ä;

Ñ declivitatea liniei în zona intersecþiei nu trebuie sã
depãºeascã cu mai mult de 5ä înclinarea profilului trans-
versal al drumului.

4.9. Tipul de echipare a intersecþiei dintre drumurile
publice ºi calea feratã, precum ºi semnalizarea se stabilesc
în conformitate cu prevederile reglementãrilor în vigoare.

CAPITOLUL 5

Dispoziþii finale

5.1. Prezentele norme tehnice se completeazã cu pre-
vederile din reglementãrile în vigoare, aferente fiecãrei cate-
gorii de lucrãri care intrã în componenþa drumului public.

5.2. În cazul modernizãrii, consolidãrii sau reabilitãrii
unor sectoare de drumuri existente, care au un sistem rutier
definitiv fãrã defecte majore structurale: sunt în ramblee
înalte sau deblee adânci, au lucrãri grele de sprijinire ºi
consolidare, sunt în traversarea localitãþilor cu numeroase
accese ºi prezintã elemente geometrice care nu se înca-
dreazã în cele prevãzute de norme, iar amenajarea în con-
diþiile normelor ar necesita lucrãri de volume mari ºi
costisitoare, exproprieri ºi/sau demolãri sau ar elimina posi-
bilitãþile de acces la riverani, cu acordul administratorului
drumului, acestea se pot corela cu viteza de proiectare în
cadrul unui proces de proiectare excepþionalã, prin adopta-
rea unor elemente la limita celor rezultate din calcule, fãrã
însã a afecta siguranþa circulaþiei, prevãzându-se mãsuri
corespunzãtoare.

5.3. Pe drumurile publice pe care se desfãºoarã frec-
vent circulaþia autobuzelor pe linii regulate de transport în
comun se vor prevedea staþii de transport în comun.

Amplasarea lor se va face la propunerea administraþiei
publice locale, cu avizul administratorului drumului ºi al poli-
þiei rutiere.

Amplasarea staþiilor de transport în comun în acelaºi
profil transversal al drumului este interzisã.

Staþiile de transport în comun nu pot fi folosite ca locuri
de staþionare sau parcare.

5.4. Proiectarea ºi construirea drumurilor de utilitate
privatã se vor face pe baza caracteristicilor impuse de tipu-
rile de vehicule ce vor circula pe aceste drumuri.

5.5. Drumurile de utilitate privatã deschise circulaþiei
publice vor trebui sã aibã elemente similare cel puþin cu
drumurile publice de clasa tehnicã V ºi sã fie semnalizate
corespunzãtor reglementãrilor în vigoare pentru circulaþia
publicã.
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ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

LÃÞIMILE PLATFORMELOR ªI PÃRÞILOR CAROSABILE ALE DRUMURILOR ÎN ALINIAMENTE

1.  CLASA TEHNICÃ I

AUTOSTRÃZI

1.1. AUTOSTRÃZI ÎN REGIUNI DE ªES ªI DEAL

1.2. AUTOSTRÃZI ÎN REGIUNI DE MUNTE

p = platforma
c = cãi de circulaþie unidirecþionale
bi = benzi de încadrare (ghidare) din acelaºi

sistem rutier ca al cãii de circulaþie
bs= benzi de staþionare
a = acostament
m = zona medianã

2. CLASA TEHNICÃ II
2.1. DRUMURI EXPRES ªI DRUMURI NAÞIONALE EUROPENE (E) CU PATRU BENZI DE CIRCULAÞIE

2.2. DRUMURI NAÞIONALE EUROPENE ªI DRUMURI NAÞIONALE PRINCIPALE CU PATRU BENZI DE CIRCULAÞIE



3. CLASA TEHNICÃ III
DRUMURI EXPRES, DRUMURI NAÞIONALE EUROPENE, DRUMURI NAÞIONALE PRINCIPALE, DRUMURI
NAÞIONALE SECUNDARE, DRUMURI JUDEÞENE CU DOUÃ BENZI DE CIRCULAÞIE

3.1. DRUMURI EXPRES ªI DRUMURI NAÞIONALE EUROPENE (E)
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3.2. DRUMURI NAÞIONALE EUROPENE, DRUMURI NAÞIONALE PRINCIPALE, DRUMURI NAÞIONALE
SECUNDARE, DRUMURI JUDEÞENE CU DOUÃ BENZI DE CIRCULAÞIE

NOTÃ: 
Pentru drumurile naþionale europene lãþimea minimã a platformei trebuie sã fie de mini-
mum 10 m, iar benzile de încadrare sã aibã cel puþin 0,75 m lãþime. De asemenea, vor fi
prevãzute platforme de staþionare, din loc în loc.

4. CLASA TEHNICÃ IV ªI V
4.1. DRUMURI NAÞIONALE SECUNDARE, DRUMURI JUDEÞENE, DRUMURI COMUNALE CU DOUÃ BENZI

DE CIRCULAÞIE

NOTÃ:

La drumurile judeþene ºi comunale se admite ca parapetele sã fie amplasate ºi în cadrul

lãþimii acostamentelor.
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4.2 DRUMURI COMUNALE, DRUMURI VICINALE CU DOUÃ BENZI DE CIRCULAÞIE

p  = platforma drumului
pc = parte carosabilã

NOTÃ:
Se admite ca parapetele, rigolele sau ºanþurile
sã fie amplasate ºi în cadrul lãþimii acostamentelor.

4.3. DRUMURI COMUNALE, DRUMURI VICINALE, CU O SINGURÃ BANDÃ DE CIRCULAÞIE



ANEXA Nr. 2
la normele tehnice

LÃÞIMEA PODURILOR, PASAJELOR ªI A VIADUCTELOR

PE DRUMURI CLASA TEHNICÃ I

AUTOSTRÃZI
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Pentru autostrãzi în regiuni de munte, lãþimea va fi de 11 m

PE DRUMURI CLASA TEHNICÃ II

PE DRUMURI CLASA TEHNICÃ III ªI IV

PE DRUMURI CLASA TEHNICÃ V, CU DOUÃ BENZI DE CIRCULAÞIE

PE DRUMURI CLASA TEHNICÃ V, CU O SINGURÃ BANDÃ DE CIRCULAÞIE
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N
pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice, anexã la prezentul ordin. 

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
15 zile de la data publicãrii. 

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucureºti, 27 ianuarie 1998. 
Nr. 46. 

ANEXÃ
N O R M E  T E H N I C E

privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice 

CAPITOLUL 1
Generalitãþi

1.1. Prezentele norme au fost elaborate în conformitate
cu principiile generale enunþate în Ordonanþa Guvernului
nr. 19/1997 privind transporturile ºi în temeiul art. 67 din
Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor. 

1.2. Normele stabilesc criteriile de clasificare tehnicã a
drumurilor, în funcþie de traficul actual ºi de perspectivã.

Clasele tehnice servesc pentru clasificarea reþelei de
drumuri publice actuale în vederea planificãrii ºi proiectãrii
lucrãrilor de modernizare ºi îmbunãtãþire a condiþiilor de
circulaþie, precum ºi pentru lucrãrile de construcþii noi. 

1.3. Prevederile prezentelor norme tehnice nu se aplicã: 
Ñ strãzilor;
Ñ drumurilor închise circulaþiei publice. 
1.4. Clasificarea tehnicã se face independent de înca-

drarea în categoriile funcþionale ºi administrative. 

CAPITOLUL 2 
Clasificarea tehnicã a drumurilor

2.1. Clasificarea tehnicã dupã intensitatea traficului se
face în V clase, conform prescripþiilor din tabelul nr. 1. 

Clasificarea tehnicã a reþelei actuale se face pe baza
intensitãþii traficului rezultat din datele ultimului recensãmânt
de circulaþie. 

Pentru planificarea ºi proiectarea lucrãrilor de moderni-
zare, îmbunãtãþire a condiþiilor de circulaþie, precum ºi pen-
tru construcþiile noi de drumuri, clasificarea tehnicã se face
dupã intensitatea traficului de perspectivã. Perioada de per-
spectivã recomandatã este de 15 ani. 

2.2. Traficul de perspectivã pentru clasificarea tehnicã a
drumului public se estimeazã pe baza datelor de trafic obþi-
nute din recensãmintele efectuate pe acel drum, comple-
tate, dupã caz, cu anchete tip origine-destinaþie, la care se
aplicã coeficienþii de evoluþie a traficului în perspectivã, sta-
biliþi pe baza datelor specifice de dezvoltare socio-econo-
micã a þãrii ºi/sau a zonei traversate de drum. 

Tabelul nr. 1

Caracteristicile traficului

Clasa Intensitatea medie Intensitatea orarã 

tehnicã a Denumirea zilnicã anualã de calcul Tipul 

drumului intensitãþii drumului 

public traficului Exprimatã în numãr de vehicule recomandat

Etalon Efective Etalon Efective
(Autoturisme) (Fizice) (Autoturisme) (Fizice)

0 1 2 3 4 5 6

I Foarte intens > 21.000 > 16.000 > 3.000 > 2.200 Autostrãzi

II Intens 11.001Ð21.000 8.001Ð16.000 1.401Ð3.000 1.000Ð2.200 Drumuri cu patru
benzi de circulaþie

III Mediu 4.501Ð11.000 3.501Ð8.000 550Ð1.400 400Ð1.000 Drumuri cu douã
benzi de circulaþie

IV Redus 1.000Ð4.500 750Ð3.500 100Ð550 75Ð400

V Foarte redus < 1.000 < 750 < 100 < 75



Observaþii:
Ñ Intensitatea orarã de calcul este traficul orar care, în

cursul unui an, este depãºit timp de 50 de ore. 
Ñ Limitele din tabel pentru vehiculele efective sunt sta-

bilite în ipoteza unui trafic de perspectivã, având autoca-
mioane pânã la 30%.

Ð Clasa tehnicã este datã de intensitatea traficului în
coloanele 2Ð5. În cazul în care rezultã clase tehnice dife-
rite, încadrarea drumului se face pe baza unei analize
aprofundate, þinându-se seama de intensitatea orarã de calcul
în vehicule-etalon, în funcþie de toate elementele care
determinã capacitatea de circulaþie a drumurilor (coloana 4).

Ñ La încadrarea drumurilor în clasele I ºi II se vor
avea în vedere, în afara aspectelor strict tehnice, ºi aspec-
tele privind protecþia mediului, conservarea patrimoniului,
politica de dezvoltare generalã a teritoriului, eliminarea dis-
funcþionalitãþilor existente pentru realizarea unei interconec-
tãri ºi interoperabilitãþi cu reþelele magistrale europene. 

Ñ Pentru drumurile care se încadreazã în clasa tehnicã V,
având în vedere ºi categoria lor funcþionalã în cadrul reþe-
lei de drumuri, se poate prevedea o singurã bandã de cir-
culaþie, cu condiþia asigurãrii unor platforme de încruciºare
la o distanþã care sã asigure vizibilitatea la întâlnirea cu
vehiculele din sens opus, dar nu mai mare de 250Ð300 m. 

2.3. Vehiculul-etalon de calcul al intensitãþii traficului
rutier este autoturismul. 

Echivalarea numãrului de vehicule fizice în vehicule-eta-
lon (autoturism) se face prin multiplicarea numãrului vehi-
culelor fizice de diferite categorii, recenzate cu coeficienþi
de echivalare, în conformitate cu reglementãrile în vigoare. 

2.4. Vitezele de proiectare pentru diferitele clase tehnice
ale drumurilor publice vor fi cele prevãzute în tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2

Clasa Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune de

tehnicã 

a drumului ºes deal munte

I 120 100 80

II 100 80 60

III 80 50 40

IV 60 40 30

V 50 40 25

Observaþii:

Ñ În condiþii grele de desfãºurare a traseului ºi/sau

acolo unde condiþiile de mediu adiacente drumului o impun,

în vederea neafectãrii resurselor istorice ºi estetice ºi pen-

tru evitarea unor lucrãri costisitoare, pe baza unui calcul

tehnico-economic, vitezele de proiectare prevãzute în tabe-

lul nr. 2 se pot reduce dupã cum urmeazã:

Ñ la clasa tehnicã I: la 100 km/h, în regiune de ºes, ºi

la 80 km/h, în regiune de deal; 

Ñ la clasele tehnice IIÐIV: pânã la viteza clasei tehnice

imediat inferioare; 

Ñ la clasa tehnicã V: la 40 km/h, în regiune de ºes, ºi

la 25 km/h, în regiune de deal. 

2.5. Vitezele de proiectare se aplicã atât construcþiilor

noi, cât ºi la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea

drumurilor. 

CAPITOLUL 3

Dispoziþii finale

3.1. Încadrarea drumurilor în clase tehnice se face pen-

tru drumurile existente de cãtre unitãþile care le adminis-

treazã, iar pentru drumurile noi, de cãtre unitãþile care le

vor administra dupã darea lor în exploatare. 

Încadrarea drumurilor în clase tehnice va fi revizuitã

periodic, cu ocazia prelucrãrii datelor rezultate în urma

recensãmintelor circulaþiei, avându-se în vedere ºi realizã-

rile obþinute pe baza planificãrilor anterioare, precum ºi

evoluþia importanþei ºi a funcþiei drumurilor în ansamblul

reþelei ºi în strategia de dezvoltare a acesteia. 

3.2. Încadrarea drumului în clase tehnice se va face pe

sectoare cât mai lungi, cu caracteristici uniforme. 

Sectorul de încadrare nu trebuie sã fie mai scurt decât

distanþa dintre douã localitãþi urbane sau dintre douã inter-

secþii cu drumuri de aceeaºi clasã sau de clasã tehnicã

superioarã ºi trebuie sã aibã minimum 20 km lungime. 

Intensitatea traficului ce serveºte la încadrare este cea

care caracterizeazã cel puþin 60% din lungimea sectorului

de încadrare. 

3.3. Intrãrile în oraºe, precum ºi alte sectoare scurte cu

trafic intens sau foarte intens se încadreazã în clasa teh-

nicã a drumului a cãrui continuitate o asigurã acestea. 

La aceste sectoare se va þine seama de caracteristicile

traficului de perspectivã, introducându-se numãrul de benzi

de circulaþie suplimentare necesare. 
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N
pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrãrilor edilitare, a stâlpilor pentru

instalaþii ºi a pomilor în localitãþile urbane ºi rurale

În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele tehnice privind amplasa-
rea lucrãrilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaþii ºi a pomi-
lor în localitãþile urbane ºi rurale, anexã la prezentul ordin. 

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul

Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la

15 zile de la data publicãrii. 

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucureºti, 27 ianuarie 1998. 
Nr. 47.

ANEXÃ

N O R M E  T E H N I C E
privind amplasarea lucrãrilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaþii ºi a pomilor în localitãþile urbane ºi rurale 

CAPITOLUL 1
Generalitãþi

1.1. Prezentele norme tehnice au fost elaborate în con-
formitate cu Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regi-
mul juridic al drumurilor. În prezentele norme prin drumuri
se înþelege drumurile publice, precum ºi drumurile de utili-
tate privatã deschise circulaþiei publice, menþionate la art. 3
din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997. Regimul juridic al
drumurilor reglementeazã în mod unitar administrarea dru-
murilor publice ºi private. 

1.2. Conform art. 26 din Ordonanþa Guvernului
nr. 43/1997, documentaþiile privind proiectarea construcþiei
ºi modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea
planurilor de amenajare a teritoriului ºi de urbanism ºi cu
avizele prevãzute în normele metodologice.

1.3. Realizarea în zona drumului public a oricãrei con-
strucþii sau instalaþii, în orice scop, se face cu respectarea
legislaþiei în vigoare privind amplasarea ºi autorizarea exe-
cutãrii construcþiilor ºi numai cu acordul prealabil al admi-
nistratorului drumului.

1.4. Acceptul administratorului drumului comportã douã
faze:

Ñ acordul prealabil, care se obþine la faza de proiec-
tare;

Ñ autorizaþia de amplasare ºi acces la drum, care se
obþine înainte de execuþie.

1.5. Aceste documente se emit pentru o anumitã funcþie
a obiectivului. Schimbarea funcþiei sau destinaþiei implicã
obþinerea acceptului administraþiei drumului pentru noua
situaþie.

CAPITOLUL 2
Obiectul ºi domeniul de aplicare

2.1. Prezentele norme tehnice se referã la condiþiile de
amplasare a lucrãrilor tehnico-edilitare, a stâlpilor pentru
instalaþii ºi a pomilor în zona drumurilor, astfel cum au fost
definite la pct. 1.1 din cap. 1.

Pentru obiectivele existente, condiþiile tehnice din pre-
zentele norme tehnice trebuie respectate cu ocazia efectu-
ãrii lucrãrilor de reparaþii, reabilitãri sau modernizãri ale
acestora.

2.2. Lucrãrile care fac obiectul prezentelor norme teh-
nice sunt:

Ñ lucrãri tehnico-edilitare Ñ reþele de distribuþie sau
colectare pentru apã, energie electricã, telefonie, gaze, ter-
moficare ºi canalizare pluvialã;

Ñ amplasarea stâlpilor pentru instalaþii Ñ iluminat
public, semnalizãri luminoase rutiere, cabluri de energie
electricã sau telecomunicaþii;

Ñ amplasarea pomilor.

CAPITOLUL 3
Condiþii de amplasare a lucrãrilor edilitare subterane în

zona strãzilor din localitãþile urbane ºi rurale
3.1. Reþelele ºi instalaþiile tehnico-edilitare situate în

ampriza drumurilor sunt:
Ñ instalaþiile necesare funcþionãrii drumului: canalizarea

pluvialã ºi drenajele, iluminatul public, semnalizãrile lumi-
noase rutiere, reþeaua de stropit spaþii verzi, reþeaua ener-
geticã pentru transportul în comun, stâlpii pentru
telecomunicaþii;

Ñ instalaþiile edilitare necesare ansamblurilor de con-
strucþii de locuinþe ºi dotãri social-culturale, posturi de
transformare, cãmine ºi aerisiri, hidranþi, guri de scurgere.

3.2. Amplasarea în localitãþi a reþelei edilitare subterane
trebuie coordonatã cu celelalte lucrãri subterane ºi de
suprafaþã, existente sau de perspectivã.

3.3. Lucrãrile edilitare subterane se amplaseazã, de
regulã, în afara pãrþii carosabile a drumului sau în galerii
vizitabile. Amplasarea, construcþia, repararea ºi întreþinerea
acestor lucrãri se fac cu aprobarea administratorului dru-
mului ºi cu respectarea legislaþiei în vigoare.

3.4. Amplasarea lucrãrilor edilitare subterane se reali-
zeazã conform legislaþiei în vigoare, în unul dintre urmã-
toarele sisteme:

Ñ izolat;
Ñ combinat, respectiv mai multe instalaþii grupate; ºi
Ñ în comun, când instalaþiile subterane sunt într-o gale-

rie circulabilã.
3.5. La amplasarea instalaþiilor în sistem izolat sau combi-

nat se va avea în vedere urmãtoarea ordine de preferinþã:
Ñ sub zonele verzi;
Ñ sub insulele de dirijare a circulaþiei;
Ñ sub trotuare sau alei pentru cicliºti;



Ñ numai în cazuri excepþionale, sub partea carosabilã
sau sub liniile de tramvai, prevãzându-se mãsuri speciale
de protecþie conform normelor specifice.

3.6. În proiectele de sistematizare a localitãþilor trebuie
sã se indice încadrarea reþelelor edilitare subterane în pro-
filul transversal al strãzii.

Amplasarea reþelelor edilitare subterane se face, de
regulã, în afara pãrþii carosabile a strãzilor. Dacã acest
lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau eco-
nomic, reþelele se pot amplasa ºi în partea carosabilã, cu
urmãtoarea ordine de prioritate:

Ñ canalizare ape pluviale;
Ñ canalizare ape menajere;
Ñ termoficare;
Ñ alimentare cu apã;
Ñ gaze naturale;
Ñ telecomunicaþii;
Ñ alte reþele.
3.7. Soluþia de amplasare a reþelelor în planul de situa-

þie coordonator din cadrul proiectelor trebuie justificatã din
punct de vedere tehnic ºi economic, în funcþie de:

Ñ caracteristicile terenului de fundare;
Ñ siguranþa în exploatare;
Ñ categoria strãzii ºi sistemul rutier existent sau proiec-

tat;
Ñ posibilitatea proiectãrii ºi executãrii, în mod coordo-

nat, a tuturor reþelelor subterane;
Ñ etapizarea executãrii lucrãrilor;
Ñ posibilitatea de deviere sau de întrerupere a circula-

þiei.
3.8. Condiþiile specifice de amplasare, pe categorii de

reþele, se stabilesc conform anexei nr. 1 ºi prevederilor de
mai jos:

Ñ reþelele subterane electrice ºi de telecomunicaþii,
amplasate pe trasee paralele de lungime mare, se reco-
mandã sã se pozeze separat, de o parte ºi de alta a strã-
zii;

Ñ reþelele de tracþiune electricã se amplaseazã lângã
fundaþiile stâlpilor susþinãtori respectivi;

Ñ reþelele de telecomunicaþii se recomandã sã se
pozeze în zona cuprinsã între frontul de aliniere a con-
strucþiilor ºi partea carosabilã a strãzii;

Ñ reþelele de gaze naturale se recomandã sã se
pozeze pe zona necarosabilã a strãzii, pe partea opusã
canalelor de energie termicã ºi canalizaþiilor telefonice;

Ñ distanþa minimã dintre conducte ºi canale, precum ºi
dintre acestea ºi construcþiile existente trebuie sã asigure
stabilitatea construcþiilor, þinându-se seama de adâncimea
de fundare, precum ºi de caracteristicile geotehnice ale
terenului.

3.9. Traseul unei reþele subterane sau al unei benzi teh-
nico-edilitare se recomandã sã se stabileascã pe baza
documentaþiilor tehnice, legal aprobate.

3.10. Dublarea reþelelor prin amplasarea de o parte ºi
de alta faþã de axa strãzii se face în baza unui calcul teh-
nico-economic.

3.11. Aducþiunile pentru alimentare cu apã care au
trasee în localitãþi, comune cu celelalte reþele edilitare sub-
terane, se amplaseazã pe baza prezentele norme tehnice.

3.12. Traversarea aerianã a strãzilor de cãtre reþelele
edilitare se face, de regulã, în locurile unde strada este în
aliniament, intersecþia realizându-se la un unghi apropiat de
90¼, dar nu mai mic de 60¼.

3.13. La subtraversarea cãilor ferate ºi a drumurilor
naþionale, judeþene ºi comunale de cãtre conductele de
gaze ºi lichide, amplasarea acestora trebuie sã se facã
conform legislaþiei în vigoare.

3.14. Amplasarea instalaþiilor, distanþele de pozare ºi
dimensiunile constructive vor respecta prevederile documen-
taþiilor tehnice.

3.15. Reþelele magistrale de distribuþie sau colectare
pentru apã, energie electricã, telefonie, gaze, termoficare se
vor amplasa în galerii circulabile, prevãzute cu puncte de
branºare distribuite la distanþe optime, potrivit studiilor de
sistematizare, asigurându-se lungimi minime ale branºa-
mentelor [potrivit anexelor nr. 2 a) ºi 2 b)].

3.16. Reþelele de energie electricã de înaltã tensiune ºi
canalizare se proiecteazã ºi se realizeazã pe trasee inde-
pendente, corespunzãtor normelor tehnice.

3.17. La proiectarea canalelor se vor lua mãsuri pentru
protejarea acestora faþã de agresivitatea apelor subterane,
cât ºi pentru protejarea straturilor rutiere ºi a surselor de
apã, a solului ºi a complexului rutier.

3.18. Conductele reþelelor de distribuþie se monteazã, de
regulã, îngropat, montajul aerian fiind admis la traversãri de
obstacole, precum ºi în alte cazuri justificate tehnic ºi eco-
nomic.

3.19. Porþiunile aparente ale conductelor exterioare se
monteazã, de preferinþã, aerian, pe pereþii exteriori ai clãdi-
rilor, pe estacade etc.

3.20. Traseele conductelor de distribuþie trebuie sã fie,
pe cât posibil, rectilinii ºi sã urmãreascã profilul stradal,
folosindu-se zone mai puþin aglomerate cu alte instalaþii
subterane conform legislaþiei în vigoare.

3.21. Traversãrile instalaþiilor subterane prin conducte
pentru lichide se executã la adâncimea minimã de 1,50 m
sub cota axului drumului ºi la minimum 0,80 m sub cota
fundului ºanþului.

3.22. Traversãrile instalaþiilor subterane prin cabluri sau
conducte de gaze se executã la adâncimea minimã de
1,20 m sub cota axului drumului ºi la 0,50 m sub cota fun-
dului ºanþului.

3.23. Este interzisã montarea conductelor de distribuþie:
Ñ sub linii de tramvai sau de cale feratã, în lungul

acestora;
Ñ în canale de orice fel, care comunicã direct cu clãdiri;
Ñ sub orice fel de construcþii sau pe terenuri destinate

construcþiilor.
3.24. La subtraversarea liniilor de tramvai ºi de cale

feratã, a canalelor sau a altor construcþii subterane care nu
pot fi evitate, conductele de gaze se vor monta în tuburi
de protecþie.

La intersecþia cu reþele edilitare sau cu alte construcþii
subterane, conductele de gaze se monteazã, de preferinþã,
deasupra acestora.

3.25. La stabilirea traseului conductelor de distribuþie tre-
buie respectate distanþele minime pânã la construcþii, insta-
laþii sau obstacole învecinate, existente sau proiectate,
stabilite prin legislaþia în vigoare.

3.26. Deþinãtorii construcþiilor sau instalaþiilor acceptate
în zona drumului sunt obligaþi sã execute, pe cheltuiala lor,
demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacã aceste
operaþiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, între-
þinerea sau exploatarea drumurilor publice.

3.27. Administratorul drumului este obligat sã-i înºtiinþeze
pe deþinãtori în legãturã cu lucrãrile prevãzute, dupã cum
urmeazã:

Ñ cu cel puþin 12 luni înainte de începerea lucrãrilor a
cãror execuþie impune mutarea ori modificarea, pentru con-
strucþii autorizate cu caracter definitiv;

Ñ cu cel puþin 3 luni înainte de începerea lucrãrilor la
drum, în cazul construcþiilor cu caracter provizoriu.

CAPITOLUL 4
Condiþii de amplasare a stâlpilor pentru instalaþii în zona

strãzilor din localitãþile urbane ºi rurale
4.1. Amplasarea instalaþiilor în zona drumurilor trebuie

sã respecte prevederile stabilite de regimul juridic al
drumurilor.
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4.2. Zonele de siguranþã sunt destinate pentru semnali-
zare sau pentru alte scopuri legate de exploatarea drumuri-
lor ºi de siguranþa circulaþiei, precum ºi pentru plantaþii
rutiere executate potrivit legislaþiei în vigoare. Zonele de
protecþie rutiere se stabilesc în funcþie de cerinþele de dez-
voltare a drumurilor, în conformitate cu regimul juridic al
drumurilor.

4.3. Traversãrile aeriene ale cablurilor trebuie sã asigure
o înãlþime de liberã trecere de minimum 6,0 m deasupra
punctului cel mai înalt al platformei drumului. În cazul
cablurilor electrice, înãlþimea se majoreazã cu spaþiul de
siguranþã împotriva electrocutãrii.

4.4. Instalarea stâlpilor de susþinere a cablurilor de ener-
gie electricã sau de telecomunicaþii se face la o distanþã
suficientã de drumul naþional, astfel încât, în situaþia lãrgirii
drumului cu câte o bandã pentru fiecare sens de circulaþie,
stâlpii sã rãmânã în afara zonei de siguranþã, fãrã a fi
necesarã mutarea lor.

4.5. Se interzice traversarea cu linii electrice aeriene în
zona portalurilor sau a consolelor pentru instalaþiile de sem-
nalizare rutierã.

4.6. Dispunerea stâlpilor pentru susþinerea surselor de
iluminat se va face cu respectarea normelor tehnice în
vigoare.

4.7. Amplasarea pe strãzi a stâlpilor pentru instalaþii se
va face la minimum 1 m faþã de partea carosabilã, iar în
cazul localitãþilor rurale stâlpii vor fi amplasaþi dincolo de
ºanþ [anexele nr. 3 a) ºi 3 b)].

4.8. Amplasarea ºi instalarea indicatoarelor luminoase se
vor face pe baza planurilor de organizare a circulaþiei,
elaborate în cadrul studiilor de specialitate, cu respectarea
legislaþiei în vigoare ºi cu acordul organelor de poliþie care
rãspund de siguranþa circulaþiei.

4.9. Sistemul de susþinere va fi constituit din stâlpi din
beton armat sau metalici, special executaþi în acest scop
sau de folosinþã comunã. În cazul strãzilor cu mai multe
benzi de circulaþie, atunci când este necesarã o semnali-
zare specificã fiecãrei benzi, susþinerea indicatoarelor res-
pective se face printr-un sistem portal sau cu console.

4.10. Indicatorul luminos va fi repetitor sau pus în con-
solã la o înãlþime corespunzãtoare perceperii lui în punc-
tele unde traseul, datoritã configuraþiei lui sau compoziþiei
traficului, prezintã dificultãþi de vizibilitate a semnalizãrii
rutiere.

4.11. Amplasarea semafoarelor la intersecþii se face
þinându-se seama de intensitatea, structura traficului ºi de
mãrimea fluxurilor de circulaþie a vehiculelor.

Ñ Semafoarele de bazã se amplaseazã în intersecþii, de
regulã, pe partea dreaptã a direcþiei de mers (anexa nr. 4).

Stâlpul de susþinere poate fi special destinat pentru
semafoare sau poate fi de folosinþã comunã cu alte utilitãþi,
cum ar fi susþinerea de indicatoare de circulaþie.

Înãlþimea stâlpului de susþinere se alege în funcþie de
numãrul posibil al elementelor de semafor ºi de indicatoarele
care se pot instala pe el, astfel încât distanþa de la sol la
extremitatea de jos a semaforului sã fie de minimum
2,20 m.

Ñ Semafoarele repetitoare se amplaseazã în cazul
intersecþiilor în care acced artere cu mai multe benzi de
circulaþie pe sens, unde semnalele semaforului de bazã pot
fi mascate de vehiculele cu gabarit mare care circulã pe prima
bandã, pentru conducãtorii auto de pe celelalte benzi.

În cazul semafoarelor repetitoare, montate pe partea
stângã a direcþiei de mers, în insule de dirijare sau în spa-
þiul verde median, înãlþimea de la sol la extremitatea de jos
a semaforului poate fi de minimum 0,80 m (anexa nr. 4).

4.12. Deþinãtorii construcþiilor sau ai instalaþiilor accep-
tate sunt obligaþi sã execute, pe cheltuiala lor, demolarea,
mutarea sau modificarea acestora, dacã aceste operaþiuni
sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreþinerea sau
exploatarea drumurilor publice.

4.13. Administratorul drumului este obligat sã-i înºtiinþeze
pe deþinãtori în legãturã cu lucrãrile prevãzute, dupã cum
urmeazã:

Ñ cu cel puþin 12 luni înainte de începerea lucrãrilor a
cãror execuþie impune mutarea ori modificarea, pentru con-
strucþii autorizate cu caracter definitiv;

Ñ cu cel puþin 3 luni înainte de începerea lucrãrilor la
drum, în cazul construcþiilor cu caracter provizoriu.

CAPITOLUL 5
Condiþii de amplasare a pomilor în zona strãzilor din

localitãþile urbane ºi rurale
5.1. Amplasarea pomilor în localitãþile urbane ºi rurale

se va face cu acordul administratorului drumului public.
5.2. Plantaþiile în rânduri cu arbori se executã pe

ambele pãrþi ale drumului, de regulã în zona de siguranþã,
amplasate simetric ºi paralel cu axa drumului. Alegerea
speciilor ºi asocierea lor în plantaþii trebuie sã corespundã
condiþiilor de climã ºi de sol.

5.3. Distanþele minime de plantare de-a lungul drumului
între arborii aceluiaºi rând depind de clasa tehnicã a dru-
mului ºi de forma de bazã a coroanelor arborilor:

Ñ categoria strãzii IÐIV Ñ distanþa minimã de plantare
pentru specii cu coroanã piramidalã este de 15 m, iar pen-
tru cele cu coroanã sfericã, ovalã sau tabularã Ñ de
20 m;

Ñ categoria strãzii V Ñ distanþa minimã de plantare
pentru specii cu coroanã piramidalã este de 10 m, iar pen-
tru cele cu coroanã sfericã, ovalã sau tabularã Ñ de
15 m.

5.4. Se interzice plantarea pomilor în interiorul curbelor,
indiferent de raza acestora.

5.5. Lãþimile fâºiilor verzi situate în profilul transversal al
strãzii, în funcþie de felul plantaþiei, vor fi:

Ñ pentru plantaþii de pomi 
într-un ºir minimum 1,00 m;

Ñ pentru plantaþii de arbuºti minimum 0,75Ð1,00 m;
Ñ pentru gazon ºi flori minimum 0,75Ð1,00 m.
5.6. Plantarea arborilor se poate face ºi în ochiuri

pãtrate, amplasate pe trotuar, cu dimensiunile 1,00 m x 1,00 m,
sau circular, cu diametrul de 1,00 m, care se recomandã
sã fie acoperite cu grãtare metalice sau din beton prefabri-
cat.

5.7. Se interzice plantarea de arbori ºi arbuºti pe spaþi-
ile necirculabile în care sunt amplasate reþele ºi instalaþii
edilitare subterane.

5.8. Distanþele minime de la marginea pãrþii carosabile
pânã la trunchiurile de arbori ºi arbuºti trebuie sã fie de
minimum 1,00 m.

5.9. Plantaþiile de pe zonele verzi nu vor deranja ilumi-
natul strãzii, vizibilitatea în curbã ºi la traversãrile pentru
pietoni.

5.10. Plantaþiile cu garduri vii se executã la lucrãri orna-
mentale, precum ºi la perdele de protecþie. Gardurile vii nu
trebuie sã pericliteze siguranþa circulaþiei rutiere.

5.11. Curãþarea plantaþiilor în zona reþelelor electrice se
face prin tãierea coroanelor arborilor, pãstrându-se forma
de bazã respectivã.

CAPITOLUL 6
Dispoziþii finale

6.1. Anexele nr. 1Ð4 fac parte integrantã din prezentele
norme tehnice.

6.2. Condiþiile din prezentele norme tehnice conþin pre-
vederi minime obligatorii.

6.3. Referinþe:
Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul

juridic al drumurilor.
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ANEXA Nr. 2 a)
la norme

G A L E R I E  E D I L I T A R Ã Ñ S E C Þ I U N E - T I P

ANEXA Nr. 1
la norme

A M P L A S A R E A  Î N  L O C A L I T Ã Þ I  A  R E Þ E L E L O R  E D I L I T A R E  S U B T E R A N E ,
E X E C U T A T E  Î N  S Ã P Ã T U R Ã
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ANEXA Nr. 3 a)
la norme

P R O F I L U R I  C A R A C T E R I S T I C E  D E  S T R Ã Z I

A. Strãzi de categoria I Ñ magistrale cu minimum 6 benzi de circulaþie
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ANEXA Nr. 3 b)
la norme

B. Strãzi de categoria a II-a Ñ de legãturã Ñ cu 4 benzi de circulaþie

C. Strãzi de categoria a III-a Ñ colectoare Ñ cu 2 benzi de circulaþie

Strãzi în localitãþi rurale



ANEXA Nr. 4

la norme

A M P L A S A R E A  I N S T A L A Þ I I L O R  D E  S E M N A L I Z A R E  L A  I N T E R S E C Þ I I  
F A Þ Ã  D E  D R U M U L  E X I S T E N T
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N
pentru aprobarea Normelor privind amplasarea ºi exploatarea balastierelor 

din zona drumurilor ºi a podurilor

În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor;
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind amplasarea ºi
exploatarea balastierelor din zona drumurilor ºi a podurilor,
anexã la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul

Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la

15 zile de la data publicãrii lui.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucureºti, 27 ianuarie 1998.
Nr. 48.

ANEXÃ

N O R M E

privind amplasarea ºi exploatarea balastierelor din zona drumurilor ºi a podurilor

CAPITOLUL 1
Generalitãþi

1.1. Prezentele norme au fost elaborate în conformitate
cu Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic
al drumurilor ºi cu Legea apelor nr. 107/1996.

1.2. În prezentele norme prin drumuri se înþelege dru-
murile publice, precum ºi drumurile de utilitate privatã des-
chise circulaþiei publice, menþionate la art. 3 din Ordonanþa
Guvernului nr. 43/1997. Regimul juridic al drumurilor regle-
menteazã în mod unitar administrarea drumurilor publice ºi
private.

1.3. Realizarea în zona drumului public a oricãrei con-
strucþii sau instalaþii, în orice scop, se face cu respectarea
legislaþiei în vigoare privind amplasarea ºi autorizarea exe-
cutãrii construcþiilor ºi numai cu acordul prealabil al admi-
nistratorului drumului.

1.4. Acceptul administratorului drumului comportã douã
faze:

¥ acordul prealabil Ñ care se obþine la faza de proiec-
tare;

¥ autorizaþia de amplasare ºi acces la drum Ñ care se
obþine înainte de execuþie.

1.5. Aceste documente se emit pentru o anumitã funcþie
a obiectivului. Schimbarea funcþiei sau a destinaþiei implicã
obþinerea acceptului administraþiei drumului pentru noua
situaþie.

CAPITOLUL 2
Obiectul ºi domeniul de aplicare

2.1. Prezentele norme cuprind prevederi privind ampla-
sarea balastierelor faþã de drumurile ºi podurile existente,
precum ºi în situaþia unor drumuri ºi poduri noi.

2.2. Prezentele norme se aplicã drumurilor, aºa cum au
fost definite la pct. 1.2 din cap. 1.

Pentru balastierele existente, condiþiile tehnice din pre-
zentele norme trebuie respectate cu ocazia lucrãrilor din
albie, de reparaþii, reabilitãri sau modernizãri ale balastiere-
lor.

2.3. Amplasarea balastierelor în apropierea podurilor ºi
exploatarea agregatelor naturale din albia râurilor pot deter-
mina degradarea drumurilor sau a podurilor.

2.4. Exploatarea agregatelor naturale conduce la modifi-
cãri ale talvegului care, în unele cazuri, pot determina sur-
pãri ale corpului drumurilor, tasãri sau rotiri ale fundaþiilor
la pile ºi culee, conducând la întreruperi ºi restricþii ale cir-
culaþiei rutiere, cu costuri suplimentare pentru utilizatori ºi
efecte nefavorabile asupra vieþii sociale.

CAPITOLUL 3
Condiþii de amplasare a unei balastiere faþã de drumurile

ºi podurile existente

3.1. Determinarea distanþei dintre limita balastierei ºi tra-
seul drumului sau podul existent în amonte se face, de la
caz la caz, în funcþie de debitul ºi de viteza cursului de
apã, de configuraþia ºi secþiunea transversalã a albiei, de
natura ºi caracteristicile fizico-mecanice ºi granulometrice
ale materialelor aluvionare din albie, astfel încât sã se
evite efectele negative asupra drumurilor ºi podurilor exis-
tente.

3.2. Amplasarea unei balastiere noi este interzisã în
zona podurilor la minimum 1 km în amonte ºi la minimum
2 km în aval.

3.3. Exploatarea agregatelor naturale este permisã
numai din rezerve omologate, cu respectarea condiþiilor de
scurgere a apelor ºi de asigurare a stabilitãþii albiilor ºi
malurilor ºi fãrã afectarea construcþiilor din zone ce au
legãturã directã sau indirectã cu regimul de curgere a ape-
lor. În cazul în care exploatarea agregatelor naturale se
face în albiile cursului de apã, pentru a servi lucrãrilor de



regularizare a albiei, stabilizãrii talvegului sau aducerii albiei
la starea iniþialã, nu mai este necesarã omologarea rezer-
velor.

3.4. Având în vedere efectele negative ce pot apãrea
asupra drumurilor ºi podurilor existente, din cauza unei
amplasãri necorespunzãtoare, pentru deschiderea unei
balastiere noi se va obþine ºi acordul Ministerului
Transporturilor.

CAPITOLUL 4
Condiþii de exploatare a balastierelor ºi mãsuri generale
pentru reducerea efectelor negative asupra drumurilor ºi

podurilor existente

4.1. Exploatarea balastierelor existente se va face astfel
încât sã nu afecteze buna desfãºurare a fluenþei traficului
ºi siguranþa circulaþiei pe drumurile ºi podurile existente.

4.2. Exploatarea neraþionalã, nerespectarea distanþei
minime dintre incinta balastierei ºi traseul drumului pot con-
duce la fenomene de degradare sau la surpãri ale corpului
drumului, punând în pericol siguranþa circulaþiei. Pentru evi-
tarea efectelor negative asupra traficului ce se desfãºoarã
pe drumul din vecinãtatea balastierei sunt necesare mãsuri
atât pentru protecþia tuturor categoriilor de vehicule de pe
drum, cât ºi pentru protecþia versanþilor ºi a malurilor
cursurilor de apã.

4.3. Se vor adopta soluþii moderne, eficiente ºi estetice
în cazul unor balastiere situate în apropierea unor zone
locuite sau în apropierea unor drumuri cu circulaþie intensã.
Astfel se pot prevedea panouri din elemente prefabricate,
care delimiteazã incinta balastierei pe laturile din vecinãta-
tea zonelor mai sus amintite, având la exterior un aspect
estetic plãcut, cu posibilitãþi de îmbrãcare în vegetaþie,
dimensiunile acestor panouri protejând atât vizual, cât ºi
din punct de vedere al poluãrii cu praf a zonei.

4.4. În cazul în care, datoritã fenomenului de afuiere, se
constatã coborârea talvegului, administratorul balastierei va
fi obligat sã opreascã exploatarea balastierei ºi sã asigure
mãsuri pentru stabilizarea taluzului sau a podului, pe chel-
tuiala sa.

4.5. Pentru reducerea efectelor negative cauzate de
fenomenul de afuiere care apare datoritã exploatãrii neco-
respunzãtoare a balastierei sunt necesare lucrãri de apã-
rare care vor avea la bazã studii ºi proiecte legal aprobate.

Se vor avea în vedere urmãtoarele:
¥ Pentru diminuarea fenomenului de afuiere, la pilele

podului din amonte se prevãd praguri de fund. Acestea se
proiecteazã pe toatã lãþimea albiei, de la un mal la altul,
având coronamentul mai ridicat cãtre maluri decât spre firul
apei, pentru a permite scurgerea apelor la niveluri mici.
Coronamentul pragurilor de fund se va proiecta, în general,
la nivelul fundului albiei proiectate.

¥ Pentru a obþine rezultatele cele mai favorabile, ampla-
sarea pragurilor de fund în curbe se va face astfel: primul,
la începutul curbei, ultimul, la sfârºitul curbei, iar celelalte
praguri de fund se aºazã la distanþa de 1,5 x lãþimea albiei
la fund.

¥ Pentru a rezista acþiunii apelor, pragurile de fund se
vor proiecta cu o încastrare în mal de 3Ð5 m, iar contra
afuierii în aval se vor prevedea saltele de fascine pe o lun-
gime de 3,2 h + 2 e, unde:

h Ð afuierea localã consideratã sub linia fundului
apei, calculatã ca diferenþã între adâncimea
maximã probabilã dupã afuiere ºi adâncimea
normalã în regim natural în secþiunea amonte;

e Ð grosimea saltelei de fascine în funcþie de adân-
cimea ºi de viteza apei la debitul de calcul.

¥ În cazul afuierilor puternice se vor asigura cu pal-
planºe sau cu piloþi. Pentru prevenirea producerii afuierilor
în jurul pilelor ºi culeelor podurilor noi proiectate se folo-
sesc, de regulã, praguri de fund din gabioane.

¥ Lucrãrile de apãrare au, în general, un caracter local,
limitat la zonele din apropierea traseului cãilor de comuni-
caþie cu cursul de apã. Ele trebuie însã tratate astfel încât
sã se încadreze într-un plan general de amenajare privind
întregul curs de apã. Lucrãrile vor fi prevãzute cu încastrãri
corespunzãtoare în malurile stabile ale cursului de apã.

¥ Lucrãrile de apãrare a malurilor, îndeosebi în cazul
albiilor înguste, au, totodatã, ºi rol de susþinere ºi consoli-
dare.

¥ Gabioanele, ca elemente din plasã de sârmã, umplute
cu piatrã brutã, se aplicã la apãrarea malurilor, în special
la cursurile de apã unde bolovanii se pot extrage chiar din
albie ºi acolo unde fundul albiei este mobil ºi, în general,
peste tot unde se impune o lucrare cu caracter mai stabil,
unde vitezele depãºesc 5 m/s ºi unde, din cauza situaþiei
ºi caracterului cursului de apã, nu se pot executa lucrãri
din fascine, iar cele din zidãrie pe fundaþii adânci ar fi prea
costisitoare.

¥ Gabioanele se pot folosi parþial ºi la fundaþia unei
lucrãri expuse afuierii pentru preluarea eventualelor eroziuni
ºi tasãri.

¥ Lucrãrile de regularizare sau de apãrare, care se pre-
vãd în jurul podurilor, nu trebuie sã înrãutãþeascã condiþiile
de scurgere a apelor pe sub pod ºi nici sã sporeascã vite-
zele curentului pânã la valori ce ar putea produce afuierea
infrastructurii podului.

¥ Tot pentru apãrarea malurilor se pot adopta diguri lon-
gitudinale. Acestea, ca ºi cele pentru dirijare din jurul podu-
rilor, se vor racorda cu aripile sau cu sferturile de con ale
podurilor, când culeele acestora au fundaþii de adâncime
(piloþi, chesoane sau coloane).

¥ Pentru a nu se produce erodarea digului la deversa-
rea lui de cãtre apele de viiturã, taluzul dinspre mal va fi
prevãzut cu o pantã micã.

CAPITOLUL 5
Dispoziþii finale

5.1. Condiþiile din prezentele norme conþin prevederi
minime obligatorii.

5.2. Prevederile din prezentele norme se referã la func-
þionarea exploatãrilor de balast ºi la mãsuri generale pentru
reducerea efectelor negative asupra drumurilor ºi podurilor
existente.

5.3. Pentru drumurile ºi podurile noi, în calitate de
obiective de utilitate publicã, balastierele existente se vor
reamplasa în interval de un an, pe cheltuiala proprietarului,
pentru a nu periclita stabilitatea drumului ºi a podului sau a
nu produce modificãri ale regimului apei din zonã.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea ºi realizarea strãzilor 

în localitãþile urbane

În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele tehnice privind proiecta-
rea ºi realizarea strãzilor în localitãþile urbane, anexã la
prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul

Oficial al României, Partea I ºi va intra în vigoare la

15 zile de la data publicãrii.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucureºti, 27 ianuarie 1998.
Nr. 49.

ANEXÃ

N O R M E  T E H N I C E
privind proiectarea ºi realizarea strãzilor în localitãþile urbane

CAPITOLUL 1
Generalitãþi

1.1. Prezentele norme tehnice se aplicã tuturor drumuri-
lor publice din interiorul localitãþilor urbane, fiind elaborate
în conformitate cu Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 pri-
vind regimul juridic al drumurilor.

1.2. Prin strãzi, în înþelesul prezentelor norme tehnice,
se înþelege drumurile publice din interiorul localitãþilor, indi-
ferent de denumire: stradã, cale, chei, splai, ºosea, alee,
fundãturã, uliþã etc.

1.3. Strãzile din localitãþile urbane se clasificã în raport
de intensitatea traficului ºi de funcþiile pe care le îndepli-
nesc, astfel:

Ñ strãzi de categoria I Ñ magistrale;
Ñ strãzi de categoria a II-a Ñ de legãturã;
Ñ strãzi de categoria a III-a Ñ colectoare;
Ñ strãzi de categoria a IV-a Ñ de folosinþã localã.
1.4. Funcþiile, dimensiunile ºi modul de realizare a fie-

cãrei categorii de strãzi sunt cele prevãzute în prezentele
norme tehnice.

1.5. Încadrarea în categorii a strãzilor din localitãþile
urbane se face de cãtre consiliile judeþene sau locale, pe
baza studiilor de dezvoltare ºi organizare a traficului, potri-
vit prezentelor norme tehnice.

1.6. Drumurile naþionale, judeþene ºi comunale îºi pãs-
treazã categoria funcþionalã din care fac parte, fiind consi-
derate fãrã întrerupere în traversarea localitãþilor, servind ºi
ca strãzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea
localitãþilor, precum ºi lucrãrile de realizare, modernizare ºi
reparare a acestora se fac în conformitate cu legislaþia în
vigoare.

1.7. Sectoarele de drumuri naþionale, judeþene ºi comu-
nale, incluzând lucrãri de artã ºi amenajãrile aferente, situ-
ate în intravilanul reºedinþelor de judeþ sau al municipiilor,
sunt în administrarea consiliilor locale.

CAPITOLUL 2
Domenii de aplicare

2.1. Pentru strãzile existente, condiþiile tehnice din pre-
zentele norme trebuie respectate la repararea, reabilitarea
sau modernizarea lor.

CAPITOLUL 3
Prescripþii generale

3.1. Strãzile din localitãþile urbane au urmãtoarele funcþii
ºi caracteristici:

Ð strãzile de categoria I Ñ magistrale Ñ asigurã prelu-
area fluxurilor majore ale oraºului pe direcþia drumului
naþional ce traverseazã oraºul sau pe direcþia principalã de
legãturã cu acest drum, având minimum 6 benzi de circu-
laþie, inclusiv liniile de tramvai;

Ð strãzile de categoria a II-a Ñ de legãturã Ñ asigurã
circulaþia majorã între zonele funcþionale ºi de locuit, având
4 benzi de circulaþie, inclusiv liniile de tramvai;

Ð strãzile de categoria a III-a Ñ colectoare Ñ preiau
fluxurile de trafic din zonele funcþionale ºi le dirijeazã spre
strãzile de legãturã sau magistrale, având 2 benzi de circulaþie;

Ð strãzile de categoria a IV-a Ñ de folosinþã localã Ñ
asigurã accesul la locuinþe ºi servicii curente sau ocazio-
nale din zonele cu trafic foarte redus.

3.2. Zona strãzilor din localitãþile urbane include partea
carosabilã, acostamentele, ºanþurile, rigolele, trotuarele,
spaþiile verzi, suprafeþele adiacente pentru parcaje, supra-
feþele de teren necesare amplasãrii anexelor acestora. Pe
sectoarele de strãzi fãrã canalizare, scurgerea apelor tre-
buie asiguratã prin ºanþuri amenajate, cu dirijarea în afara
zonelor de siguranþã a strãzilor.

3.3. Zonele de siguranþã ºi de protecþie a intravilanului
localitãþilor urbane se stabilesc prin studii de trafic ºi prin
documentaþiile de urbanism ºi de amenajare a teritoriului.

3.4. Condiþiile tehnice de proiectare a strãzilor din loca-
litãþile urbane, precum ºi capacitãþile maxime de circulaþie
sunt prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2.

3.5. Proiectarea, sistematizarea ºi realizarea strãzilor din
localitãþile urbane se fac în corelare cu planul urbanistic
general al localitãþii, pe baza studiului de dezvoltare ºi
organizare a traficului, întocmit pentru o perioadã de per-
spectivã de minimum 15 ani, cu respectarea normelor teh-
nice în vigoare.

3.6. Prin sistematizarea reþelei stradale se va asigura ca
drumurile naþionale sã traverseze localitatea prin una sau
cel puþin douã strãzi principale de circulaþie, în conformi-
tate cu legislaþia în vigoare.

3.7. La proiectarea, execuþia ºi intervenþiile asupra strã-
zilor din localitãþile urbane se va þine seama de categoriile
funcþionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranþa



circulaþiei, de factorii economici, sociali ºi de apãrare, de
conservarea ºi protecþia mediului înconjurãtor, conform stu-
diilor de impact, de planurile de urbanism ºi de amenajare
a teritoriului, de anchetele de trafic origineÑdestinaþie, pre-
cum ºi de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea
acestora la cerinþele persoanelor cu handicap ºi ale celor
de vârsta a treia, precum ºi pentru amenajarea pistelor
pentru bicicliºti. 

3.8. Desfiinþarea, lãrgirea sau crearea de strãzi noi în
cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotãrâre a
Guvernului, la propunerea Regiei Autonome �Administraþia
Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ, în cazul drumurilor
naþionale, prin hotãrâre a consiliilor locale, în cazul strãzilor,
ºi la propunerea consiliilor judeþene, în cazul drumurilor
judeþene. 

3.9. Documentaþiile tehnice privind proiectarea construc-
þiei, modernizarea ºi reabilitarea strãzilor din localitãþile
urbane se avizeazã de cãtre administratorul acestora. 

3.10. Îmbunãtãþirea elementelor geometrice ale strãzii se
poate efectua, potrivit dispoziþiilor legale, prin corectãri sau
retrageri de garduri, fãrã demolãri de clãdiri, asigurându-se
lãþimea minimã de trotuar. 

3.11. Amplasarea unor obiective economice sau de altã
naturã, care implicã modificãri ale traseului, ale elementelor
geometrice sau ale structurii de rezistenþã a unei strãzi, se
face cu respectarea legislaþiei în vigoare privind autorizarea
executãrii construcþiei, cheltuielile aferente fiind în sarcina
celui care a solicitat modificãrile. 

3.12. În zonele protejate ale localitãþilor se va urmãri
descurajarea sau interzicerea circulaþiei de tranzit, în condi-
þiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespun-
zãtoare, cu acordul administratorului drumului ºi al poliþiei
rutiere. 

3.13. În cadrul proiectelor de sistematizare a localitãþilor
urbane se va avea în vedere posibilitatea realizãrii unor
monumente noi, precum ºi punerea în valoare a monu-
mentelor existente, lucrãrile destinate acestor scopuri efec-
tuându-se cu avizul Ministerului Culturii. Se interzice
realizarea de pieþe noi sau spaþii verzi în jurul obiectivelor
social-culturale, prin demolarea unor construcþii existente.

3.14. Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitãþile
urbane, accesul spre aceste drumuri se realizeazã prin
intersecþii amenajate corespunzãtor  intensitãþii traficului.

3.15. Pentru întocmirea studiilor de dezvoltare ºi organi-
zare a circulaþiei, consiliile locale împreunã cu poliþia rutierã
asigurã recensãmântul periodic al traficului, potrivit normelor
tehnice stabilite în acest scop. 

3.16. Vitezele de circulaþie luate în considerare la proiec-
tare, intensitatea ºi natura traficului, precum ºi organizarea
circulaþiei, dispunerea ºi amenajarea intersecþiilor se stabi-
lesc cu respectarea prevederilor normelor în vigoare. 

3.17. Dimensionarea numãrului de benzi carosabile se
face în funcþie de intensitatea ºi caracteristicile traficului, cu
respectarea capacitãþilor maxime de circulaþie pe strãzi,
prevãzute în anexa nr. 2. 

3.18. Adoptarea elementelor geometrice ale strãzilor din
localitãþile urbane se face cu respectarea prevederilor
normelor în vigoare ºi sunt redate în anexa nr. 3. 

3.19. Alinierea construcþiilor în lungul strãzilor din cate-
goriile IÑIII se face cu respectarea distanþelor maxime între
fronturile acestora, prevãzute în anexa nr. 4. 

3.20. Dimensionarea structurii rutiere se face în funcþie
de intensitatea ºi de compoziþia traficului de perspectivã, de
caracteristicile fizico-mecanice ºi de deformabilitate ale
materialelor, conform reglementãrilor în vigoare.

Alegerea tipului de structurã rutierã se va face pe baza
unor calcule tehnico-economice ºi de rentabilitate, þinând
seama ºi de lucrãrile de întreþinere necesare fiecãrui tip de
îmbrãcãminte rutierã în exploatare.

Perioada de perspectivã pentru dimensionarea structurii
rutiere va fi de minimum 15 ani.

3.21. Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate
degradãri datorate fenomenului de îngheþ-dezgheþ se vor
lua mãsuri pentru sporirea rezistenþei structurii rutiere la
acest fenomen.

3.22. Intersecþiile se realizeazã denivelat sau la acelaºi
nivel, în funcþie de categoria strãzii ºi de traficul rutier, cu
respectarea legislaþiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste
lucrãri sunt în sarcina celor care au în administrare sau în
proprietate strada pe care se desfãºoarã traficul ce impune
amenajarea sau modificarea intersecþiei. 

3.23. La proiectarea intersecþiilor în mediul urban se va
þine seama de fluxurile circulaþiei, de relaþiile dintre curenþii
de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condiþiile de
vizibilitate ºi de siguranþã a circulaþiei, cu respectarea
normelor în vigoare. 

3.24. Pentru circulaþia pietonilor în localitãþile urbane se
vor amenaja trotuare, cu o lãþime cuprinsã între 1,00 m ºi
4,00 m, în funcþie de intensitatea circulaþiei pietonale ºi de
locul unde sunt amplasate, conform anexei nr. 5. Dacã
este cazul, se pot amenaja piste pentru bicicliºti, în confor-
mitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în
vedere studiile efectuate de administraþiile locale ºi planurile
de urbanism local. 

3.25. La traversarea strãzilor din categoriile I ºi II pot fi
prevãzute refugii sau pasaje pietonale denivelate. 

3.26. Realizarea ºi amplasarea în zona strãzilor a oricã-
rei construcþii sau instalaþii, în orice scop, se fac cu res-
pectarea legislaþiei în vigoare. 

3.27. Deþinãtorii construcþiilor sau instalaþiilor acceptate
sunt obligaþi sã execute, pe cheltuiala lor, demolarea, muta-
rea sau modificarea acestora, avându-se în vedere corela-
rea cu cota pãrþii carosabile a strãzii, dacã aceste
operaþiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, între-
þinerea sau exploatarea strãzii. 

3.28. Consiliile locale sunt obligate sã-i înºtiinþeze pe
deþinãtori în legãturã cu lucrãrile prevãzute, dupã cum
urmeazã: 

Ñ cu cel puþin 12 luni înainte de începerea lucrãrilor a
cãror execuþie impune mutarea sau modificarea, pentru
construcþiile autorizate cu caracter definitiv; 

Ñ cu cel puþin 3 luni înainte de începerea lucrãrilor, în
cazul construcþiilor acceptate cu caracter provizoriu. 

3.29. Deþinãtorii de construcþii amplasate în zona strãzi-
lor sunt obligaþi sã execute revizia periodicã ºi repararea
acestora pentru a se asigura estetica, protejarea strãzii ºi
siguranþa circulaþiei. 

3.30. Liniile noi de tramvai se amplaseazã pe baza unor
studii tehnice. În cazul amplasãrii acestora pe partea
carosabilã a strãzii, la nivelul ei se vor amenaja obligatoriu
staþii de tramvai cu refugii pentru pietoni, profilul caracteris-
tic al strãzii modificându-se în conformitate cu normele în
vigoare.  

3.31. Autoritãþile administraþiei publice locale împreunã
cu poliþia rutierã au obligaþia de a reglementa parcarea ºi
staþionarea pe strãzi a vehiculelor. 

3.32. Parcarea autovehiculelor se admite, de regulã, în
zone special amenajate, în afara benzilor de circulaþie ºi
a trotuarelor, amplasate de comun acord cu poliþia rutierã.

CAPITOLUL 4 
Dispoziþii finale 

4.1. Anexele nr. 1Ñ5 fac parte integrantã din prezentele
norme tehnice. 

4.2. Condiþiile din prezentele norme tehnice conþin pre-
vederi minime obligatorii. 

4.3. Referinþe: Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor. 
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ANEXA Nr. 1 
la norme

Condiþii tehnice de proiectare a strãzilor din localitãþile urbane 

Partea Distanþa minimã
Intensitatea carosabilã (m) normalã dintre intersecþii

Viteza traficului în la acelaºi nivel (m) Organizarea Nr. Categoria de proiectare autoturisme circulaþieicrt. strãzii (km/orã) (vehicul-etalon) Relaþii Relaþii ºi a intersecþiilor
(orã ºi bandã) Nr. de Lãþimea Lãþimea stânga- numaibenzi banzii (m) carosabilã (m) dreapta dreapta

1. Stradã de 60 Foarte intensã 6 3,50 21 800 200 a) liniile de tramvai se
categoria I Ñ peste 600 ºi amplaseazã în limita
Ñ magistralã intensã Ñ pãrþii carosabile a

360Ñ600 strãzii, încadrate în
numãrul benzilor 

b) intersecþiile foarte soli-
citate se amenajeazã
denivelat 

c) intersecþiile la nivel cu
circulaþia dirijatã cu
semafoare 

d) staþionãrile pe benzile
de circulaþie curentã
sunt interzise 

2. Stradã de 50Ñ60 Intensã Ñ 4 3,50 14 500 100Ñ a) liniile de tramvai se
categoria 360Ñ600 150 amplaseazã în limita
a IIÐa Ñ de pãrþii carosabile a strã-
legãturã zii, încadrate în numã-

rul benzilor 
b) intersecþiile la nivel au

circulaþia dirijatã de
semafoare 

c) staþionãrile pe benzile
de circulaþie curentã
sunt interzise 

d) în condiþii deosebite
de desfãºurare a tra-
seului strãzii (teren
accidentat, zone locu-
ite) se poate reduce
viteza de  proiectare
pe sector pânã la
35 km/orã 

3. Stradã de 40Ñ50 Medie Ñ 2 3Ñ3,50 6Ñ7 200 50 a) în condiþii deosebite
categoria 160Ñ360 de desfãºurare a tra-
a IIIÐa Ñ seului strãzii (teren
colectoare accidentat, zone locu-

ite) se poate reduce
viteza de proiectare
pe sector pânã la
25 km/orã 

4. Stradã de 25 Redusã Ñ 1 3Ñ3,50 3Ñ3,50 Sub a) strãzile pot fi prevã-
categoria 30Ñ160 ºi 100 zute cu platforme de
a IVÐa Ñ de foarte redusã încruciºare ºi bucle de
folosinþã localã Ñ sub 30 î n t o a r c e r e  º i  a u ,

de regulã, trotuar de
1,00 m

b) se va interzice traficul
mijloacelor de trans-
port în comun pe
aceastã categorie de
strãzi 
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ANEXA Nr. 2 
la norme 

C A P A C I T Ã Þ I L E  M A X I M E  D E  C I R C U L A Þ I E  A L E  S T R Ã Z I L O R
S I T U A T E  Î N  P A L I E R  ª I  A L I N I A M E N T  

(autoturismeÑvehicule-etalon/orã)

Nr. benzilor Distanþa dintre Viteza de proiectare (km/orã) 
de circulaþie intersecþii (m) 60 50Ñ60 40Ñ50 25 

A. Circulaþia în regim normal ºi flux continuu (undã verde, intersecþii denivelate) 

6 benzi Ñ 5.000 Ñ Ñ Ñ 
4 benzi Ñ 3.500 3.800 Ñ Ñ 

B. Circulaþia în regim normal ºi flux discontinuu (cu treceri alternative în intersecþii) 

6 benzi 800 2.800 Ñ Ñ Ñ 
4 benzi 800 2.000 2.200 Ñ Ñ 

500 1.500 1.800 Ñ Ñ 
2 benzi 500 Ñ 1.000 1.200 Ñ 

300 Ñ 700 900 Ñ 
200 Ñ 600 800 Ñ 

1 bandã 100 Ñ Ñ Ñ 350 

ANEXA Nr. 3 a)
la norme

P R O F I L U R I  C A R A C T E R I S T I C E  D E  S T R Ã Z I

A. Strãzi de categoria I Ñ magistrale Ñ cu minimum 6 benzi de circulaþie
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ANEXA Nr. 3 b)
la norme

B. Strãzi de categoria a II-a Ñ de legãturã Ñ cu 4 benzi de circulaþie
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ANEXA Nr. 3 c)
la norme

C. Strãzi de categoria a III-a Ñ colectoare Ñ cu 2 benzi de circulaþie

D. Strãzi de categoria a IV-a Ñ de deservire localã Ñ cu o singurã bandã de circulaþie
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ANEXA Nr. 4 
la norme 

DISTANÞELE DINTRE FRONTURILE CONSTRUCÞIILOR SITUATE PE PÃRÞILE LATERALE ALE STRÃZII 

Nr. benzilor Condiþiile Distanþele dintre 
de circulaþie curentã de amenajare fronturile construcþiilor (m) 
(ambele sensuri) a strãzilor (vezi nota) 

Ñ ºase benzi Cu sau fãrã linie de tramvai, 35 
cu pomi ºi stâlpi la marginea
trotuarului 

Ñ patru benzi Cu sau fãrã linie de tramvai, 25
cu pomi ºi stâlpi la marginea
trotuarului 

Ñ douã benzi Cu pomi ºi stâlpi ºi cu reþele 14Ñ16, în funcþie de lãþimea trotuarelor 
subterane numeroase 

Ñ douã benzi Fãrã pomi 9Ñ13, în funcþie de lãþimea
carosabilã a trotuarelor

Notã: Distanþele dintre fronturile construcþiilor se reduc, în cazul în care sunt
prevãzute trotuare cu lãþimi mai mici decât cele stabilite în mod curent, ºi se
majoreazã atunci când se prevãd zone verzi mediane, refugii pentru pietoni,
amenajãri pentru intersecþii ºi pentru asigurarea vizibilitãþii, precum ºi în cazul
terenului accidentat, în vederea reducerii volumelor de terasamente, al
zidurilor de sprijin ºi al soclurilor clãdirilor. 

Distanþa dintre fronturile clãdirilor de locuit, altele decât cele amplasate pe
strãzile de categoria I ºi a II-a, va fi de 28 m, pentru clãdirile cu 11 niveluri
(P + 10), ºi de 13 m, pentru cele cu 5 niveluri (P + 4), respectiv 16 m,
pentru strãzile cu douã benzi de circulaþie ºi trotuare de 3 m. 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

O R D I N
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 

ºi realizarea strãzilor în localitãþile rurale 

În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, 
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:  

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele tehnice privind proiecta-
rea ºi realizarea strãzilor în localitãþile rurale, anexã la pre-
zentul ordin. 

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul

Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la 15

zile de la data publicãrii. 
Ministrul transporturilor, 

Traian Bãsescu
Bucureºti, 27 ianuarie 1998. 
Nr. 50. 

ANEXA Nr. 5
la norme

P R O F I L U R I  C A R A C T E R I S T I C E  D E  S T R Ã Z I

Capacitãþi de circulaþie (pietoni/orã)

Lãþimea trotuarului (m) Trotuar lângã locuinþe Trotuar lângã magazine Alee în zona de parc

1,00 800 700 600
1,50 1.600 1.400 1.200
2,25 2.400 2.100 1.800
3,00 3.200 2.800 2.400
4,00 4.000 3.500 3.000
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ANEXÃ

NORME TEHNICE
privind proiectarea ºi realizarea strãzilor în localitãþile rurale

CAPITOLUL 1 
Generalitãþi 

1.1. Prezentele norme tehnice se aplicã tuturor drumuri-
lor publice din interiorul localitãþilor rurale, fiind elaborate în
conformitate cu Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor. 

1.2. Prin strãzi, în sensul prezentelor norme tehnice, se
înþelege drumurile publice din interiorul localitãþilor, indife-
rent de denumire: stradã, cale, chei, splai, ºosea, alee,
fundãturã, uliþã etc. 

1.3. Strãzile din localitãþile rurale se clasificã în raport cu
intensitatea traficului ºi cu funcþiile pe care le îndeplinesc,
astfel: 

Ñ strãzi principale; 
Ñ strãzi secundare. 
1.4. Funcþiile, dimensiunile ºi modul de realizare a fie-

cãrei categorii de strãzi sunt cele prevãzute în prezentele
norme tehnice. 

1.5. Încadrarea în categorii a strãzilor din localitãþile
rurale se face de cãtre consiliile locale, pe baza studiilor
de dezvoltare ºi organizare a traficului, potrivit  prezentelor
norme tehnice. 

1.6. Drumurile naþionale, judeþene ºi comunale îºi pãs-
treazã categoria funcþionalã din care fac parte, fiind consi-
derate fãrã întrerupere în traversarea localitãþilor, servind ºi
ca strãzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea
localitãþilor, precum ºi lucrãrile de realizare, modernizare ºi
reparare a acestora se fac în conformitate cu legislaþia în
vigoare. 

CAPITOLUL 2 
Domeniul de aplicare 

2.1. Pentru strãzile existente, condiþiile tehnice din pre-
zentele norme tehnice trebuie respectate la repararea, re-
abilitarea sau modernizarea acestora. 

CAPITOLUL 3 
Prescripþii generale 

3.1. Strãzile din localitãþile rurale au urmãtoarele funcþii
ºi caracteristici: 

Ñ strãzi principale Ñ cu douã benzi de circulaþie pen-
tru trafic în dublu sens; 

Ñ strãzi secundare Ñ cu o singurã bandã de circulaþie
pentru trafic de intensitate redusã. 

3.2. Zona strãzilor din localitãþile rurale include partea
carosabilã, acostamentele, ºanþurile, rigolele, trotuarele,
spaþiile verzi, suprafeþele adiacente pentru parcaje, supra-
feþele de teren necesare amplasãrii anexelor acestora. Pe
sectoarele de strãzi fãrã canalizare, scurgerea apelor tre-
buie asiguratã prin ºanþuri amenajate, cu dirijarea în afara
zonelor de siguranþã a drumurilor. 

3.3. Zonele de siguranþã ºi de protecþie a intravilanului
localitãþilor rurale se stabilesc prin studii de trafic ºi prin
documentaþiile de urbanism ºi de amenajare a teritoriului.

3.4. La proiectarea, execuþia ºi intervenþiile asupra strã-
zilor din localitãþile rurale se va þine seama de categoriile
funcþionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranþa cir-

culaþiei, de factorii economici, sociali ºi de apãrare, de con-
servarea ºi protecþia mediului înconjurãtor, conform studiilor
de impact, de planurile de urbanism ºi de amenajare a
teritoriului, de anchetele de trafic origineÑdestinaþie, pre-
cum ºi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea
acestora la cerinþele persoanelor cu handicap ºi ale celor
de vârsta a treia, precum ºi pentru amenajarea pistelor
pentru bicicliºti. 

3.5. Documentaþiile tehnice privind proiectarea construc-
þiei, modernizãrii ºi reabilitãrii strãzilor din localitãþile rurale
se avizeazã de cãtre administratorul acestora. 

3.6. Îmbunãtãþirea elementelor geometrice ale strãzii se
poate efectua, potrivit dispoziþiilor legale, prin corectãri sau
retrageri de garduri, fãrã demolãri de clãdiri, asigurându-se
lãþimea minimã pentru trotuar. 

3.7. Dimensionarea structurii rutiere se face în funcþie
de intensitatea ºi de compoziþia traficului de perspectivã,
de caracteristicile fizico-mecanice ºi de deformabilitate ale
materialelor, conform reglementãrilor în vigoare.

Alegerea tipului de structurã rutierã se va face pe baza
unor calcule tehnico-economice ºi de rentabilitate, þinând
seama ºi de lucrãrile de întreþinere necesare fiecãrui tip de
îmbrãcãminte rutierã în exploatare.

Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate dagradãri
datorate fenomenului de îngheþ-dezgheþ se vor lua mãsuri
pentru sporirea rezistenþei structurii rutiere la acest fenomen.

3.8. Amplasarea unor obiective economice sau de altã
naturã, care implicã modificãri ale traseului, ale elementelor
geometrice sau ale structurii de rezistenþã a unei strãzi, se
face cu respectarea legislaþiei în vigoare privind autorizarea
executãrii construcþiei, cheltuielile aferente fiind în sarcina
celui care a solicitat modificãrile.

3.9. În zonele protejate ale localitãþilor se va urmãri
descurajarea sau interzicerea circulaþiei de tranzit, în condi-
þiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespun-
zãtoare, cu acordul administratorului drumului ºi al poliþiei
rutiere.

3.10. În cadrul proiectelor de sistematizare a localitãþilor
rurale se va avea în vedere posibilitatea realizãrii unor
monumente noi, precum ºi punerea în valoare a monu-
mentelor existente, lucrãrile destinate acestor scopuri efec-
tuându-se cu avizul Ministerului Culturii. Se interzice
realizarea de pieþe noi sau spaþii verzi în jurul obiectivelor
social-culturale, prin demolarea unor construcþii existente.

3.11. Pentru întocmirea studiilor de dezvoltare ºi organi-
zare a circulaþiei, consiliile locale împreunã cu poliþia rutierã
asigurã recensãmântul periodic al traficului, potrivit normelor
tehnice stabilite în acest scop.

3.12. Vitezele de circulaþie luate în considerare la pro-
iectarea, intensitatea ºi natura traficului, precum ºi organi-
zarea circulaþiei, dispunerea ºi amenajarea intersecþiilor se
stabilesc cu respectarea prevederilor normelor tehnice în
vigoare.

3.13. Proiectarea ºi realizarea intersecþiilor se fac în
corelare cu planul urbanistic general al localitãþii, pe baza
studiului de dezvoltare ºi organizare a circulaþiei, întocmit
pentru o perioadã de perspectivã de minimum 15 ani.
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3.14. Adoptarea elementelor geometrice ale strãzilor din
localitãþile rurale se face cu respectarea prevederilor nor-
melor tehnice în vigoare.

3.15. Intersecþiile se realizeazã denivelat sau la acelaºi
nivel, în funcþie de categoria strãzii ºi de traficul rutier, cu
respectarea normelor tehnice în vigoare.

3.16. La proiectarea intersecþiilor în mediul rural se va
þine seama de fluxurile de circulaþie, de relaþiile dintre
curenþii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de
condiþiile de vizibilitate ºi de siguranþã a circulaþiei, cu
respectarea normelor tehnice în vigoare.

3.17. Amenajarea intersecþiilor la acelaºi nivel între douã
sau mai multe strãzi în localitãþile rurale se face cu asigu-
rarea prioritãþii pentru circulaþia care se desfãºoarã pe
strada de categorie superioarã.

3.18. Profilurile caracteristice ale strãzilor în localitãþi
rurale se vor realiza conform anexei. Dacã este cazul, se
pot amenaja piste pentru bicicliºti, în conformitate cu pre-
vederile normelor tehnice, avându-se în vedere studiile
efectuate de administraþiile locale ºi planurile de urbanism
locale.

3.19. Realizarea ºi amplasarea în zona strãzilor a oricã-
rei construcþii sau instalaþii, în orice scop, se fac cu res-
pectarea legislaþiei în vigoare.

3.20. Deþinãtorii construcþiilor sau instalaþiilor acceptate
sunt obligaþi sã execute, pe cheltuiala lor, demolarea, muta-
rea sau modificarea acestora, avându-se în vedere corela-
rea cu cota pãrþii carosabile a strãzii, dacã aceste
operaþiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, între-
þinerea sau exploatarea strãzii.

3.21. Consiliile locale sunt obligate sã-i înºtiinþeze pe
deþinãtori în legãturã cu lucrãrile prevãzute, dupã cum
urmeazã: 

Ñ cu cel puþin 12 luni înainte de începerea lucrãrilor a
cãror execuþie impune mutarea sau modificarea, pentru
construcþiile autorizate cu caracter definitiv;

Ñ cu cel puþin 3 luni înainte de începerea lucrãrilor, în
cazul construcþiilor acceptate cu caracter provizoriu.

3.22. Deþinãtorii de construcþii amplasate în zona strãzi-
lor sunt obligaþi sã execute revizia periodicã ºi repararea
acestora pentru a se asigura estetica, protejarea strãzii ºi
siguranþa circulaþiei.

3.23. Autoritãþile administraþiei publice locale împreunã
cu poliþia rutierã au obligaþia de a reglementa parcarea ºi
staþionarea pe strãzi a vehiculelor.

3.24. Parcarea autovehiculelor se admite, de regulã, în
zone special amenajate, în afara benzilor de circulaþie ºi a
trotuarelor, amplasate de comun acord cu poliþia rutierã.

CAPITOLUL 4
Dispoziþii finale

4.1. Anexa face parte integrantã din prezentele norme
tehnice.

4.2. Condiþiile din prezentele norme tehnice sunt preve-
deri minime obligatorii.

4.3. Referinþe: Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor. 

ANEXÃ
la norme

STRÃZI ÎN LOCALITÃÞI RURALE

2. Strãzi secundare
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1. Strãzi principale


