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CUPRINS 

 

 I Generalităţi  

II Organizarea intervenţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere în perioada de 

iarnă   

III Prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor şi apărarea 

acestora împotriva degradării pe timp de dezgheţ  

IV Conducerea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului 

şi înzăpezirii drumurilor publice, sistemul de informare privind starea drumurilor pe 

timp de iarnă. Măsuri de protecţia muncii şi PSI  

ANEXA Nr. 1 Propuneri de încadrare a drumurilor pe niveluri de viabilitate în 

timpul iernii  

ANEXA Nr. 2 Plan operativ de acţiune pe timpul iernii  

ANEXA Nr. 2.1 Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al 

carburanţilor, pe baze de deszăpezire şi secţii prevăzute în Planul de acţiuni 

pe timpul iernii   

ANEXA Nr. 2.2 Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport 

prevăzute în Planul operativ de acţiune în timpul iernii  



ANEXA Nr. 2.3 Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi al punctelor 

de sprijin pe zone climaterice 

ANEXA Nr. 2.4 Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri 

parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie pe timpul iernii  

ANEXA Nr. 2.5 Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcţiona pe 

timpul iernii  

ANEXA Nr. 2.6 Lista subunităţilor (secţiilor) din cadrul D.R.D.P. 

(administraţia locală a drumurilor), cu adresa unităţii, şeful unităţii şi numerele 

de telefon de la serviciu  

ANEXA Nr. 2.7 Lista bazelor de deszăpezire cu adresa unităţii, şeful 

bazei şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă  

ANEXA Nr. 2.8 Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile specifice 

semnalizării rutiere pe timp de iarnă 

ANEXA Nr. 2.9 Necesarul de carburanţi, materiale pentru combaterea 

poleiului şi înzăpezirii, dotări  

ANEXA Nr. 2.10 Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează 

numai cu materiale antiderapante (nisip şi zgură)  

ANEXA Nr. 2.11 Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare 

închiderii temporare a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri blocate 

ANEXA Nr. 3 Lista sectoarelor de drum înzăpezibile  

ANEXA Nr. 4 Proces-verbal de verificare a pregătirilor pentru iarnă  

ANEXA Nr. 5 Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea 

activităţii pe timpul iernii  

ANEXA Nr. 6 Jurnal de activitate pe timp de iarnă privind combaterea 

poleiului şi înzăpezirii pe drumurile din administrare  

ANEXA Nr. 7 Buletin meteo-rutier privind starea drumurilor (naţionale, 

judeţene, comunale) din data de ......., ora .........  



ANEXA Nr. 8 Centralizatorul cu personalul muncitor necesar pentru însoţirea 

autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire şi în alte activităţi specifice 

sezonului de iarnă pe baze şi puncte de sprijin 


