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Lista
activităţilor de administrare şi întreţinere a drumurilor publice
1. Activitate de administrare a drumurilor:
a) efectuarea reviziei druurilor şi întreţinerea măsurilor ce se impun în conformitate cu
instrucţiunile n vigoare;
b) controlulu modului de folosire a reţelei de drumuri de către utilizatori (păstrarea curăţeniei,
combaterea degradărilor sau înstrăinărilor de accesorii ale drumurilor, respectarea restricţiilor
de circulaţie etc) şi întreţinerea măsurilor legale pentru nerespectarea normelor privind
circulaţia pe drumurile publice şi Legii a drumurilor nr. 509 –XIII din 22.06.1995;
c) asigurarea pazei patrimoniului drumurilor (podurilor, indicatoarelor rutiere, plantaţţilor şi
altor obiecte care sunt parte integrală a drumurilor);
d) Iniţierea atragerii la răspundere a contravenţiilor în cazurile de sustrageri şi deteriorări a
indicatoarelor rutiere, a plantaţiilor şi altor obiecte care sunt parte integrală a drumurilor;
e) Participarea la investigarea accidentelor ruriere şi informarea Beneficiarului despre
accidentele respective;
f) Coordonarea preventivă a locului amplasarii obiectelor de prestare a serviciilor rutiere în
zona de protecţie a drumurilor şi controlul respectării cerinţelor expuse în autorizaţiile de
amplasare şi de acces la drumul public, a construcţţilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de
publicitate, din zona drumului;
g) Ţinerea evidenţei şi prezentarea informaţiei privind existenţa obiectelor de prestare a
serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor şi taxele plătite;
h) Aplicarea normelor specifice activităţii privind siguranţa circulaţiei rutiere, colaborînd în
acest sens cu orgalele poliţiei rutiere;
i) Participarea la investigaţiile ce se fac reţelei de drumuri (recensămînt de trafic, sectoare
experimentale, etc.);
j) Evidenţa tehnică a drumurilor, inventarierea elementelor drumurilor şi plantaţiilor rutiere,
ţinerea evidenţei şi prezentarea informaţiei despre acestea;
2. Activitatea de întreţinere a drumurilor
2.1 Întreţinerea curentă pe timp de vară:
a) Întreţinerea părţii carosabile:
- înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor;
- plombarea îmbărămintelor rutiere;
- colmaterea fisurilor şi a crăpăturilor;
- colmatări de rosturi şi refacerea rosturilor;
- astuparea gropilor şi a făgaşelor cu material pietros;
- reprofilarea, cu sau fără cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos;
- reprofilarea platformei şi astuparea gropilor şi a făgaşelor cu pămînt, tăierea dîmburilor de
pe partea carosabilă a drumurilor de pămînt.
b) Întreţinera platformei drumului:
- curăţarea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale
şi de materiale aduse de vînturi;
- aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată;
- tăierea dîmburilor şi completarea cu pămînt;
- tăierea de cavaliere şi corectarea taluzurilor de debleu sau rambleu;
- întreţinerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale;
c) Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului:
- Curăţarea şanţurilor, a rigolelor, a canalelor şi a podeţelor;
- executarea şanţurilor de acostament şi a şanţurilor de gardă, a rigolelor;

decolmatarea sau desfundarea şanţurilor, rigolelor, a şanţurilor de gardă, a canalelor
de scurgere;
- întreţinerea drenurilor (curăţarea şi repararea căminelor de vizitare şi a capacelor de
drenuri);
- verificarea funcţionării drenurilor şi curăţarea cunetelor;
d) Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi de informare:
- întreţinerea semnalizării verticale (ndreptarea, spălarea şi vopsirea portalelor, a
indicatoarelor de circulaţie, a stîlpilor şi altor mijloace de dirijare a circulaţiei,
recondiţionarea tablelor indicatoare);
- întreţinerea semnalizării orizontale (completarea sau refacerea izolată a
marcajelor pe partea carosabilă, corecţii ale marcajelor;
- întreţinerea şi montarea indicatoarelor (vopsirea şi scrierea, spălarea sau
îndreptarea acestora);
- întreţinerea parapetelor direcţionale (parapetelor metalice, de zidărie sau din
beton);
- întreţinerea gardurilor de protecţie (demontare, reparaţie, completare cu elemente
necesare, văruire sau vopsire);
- văruirea plantaţiilor sau accesoriilor;
- tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilităţii şi a gabaritului.
e) Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor:
- curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor,
şanţurilor, locurilor de parcare, fîntînilor şi a spaţiilor verzi;
- strîngerea materialului în grămezi şi transportarea în afara zonei drumului;
- demontarea panourilor publicitate instalate ilegal sau degradate şi depozitarea lor
în afara zonei drumului;
- cosirea vegetaţiei ierboase în zonă, tăierea buruienilor, curăţarea plantaţiei de
ramuri;
f) Întreţinerea curentă a podurilor, pasajelor şi podeţelor:
- reparaţii de tencuieli;
- curăţarea rosturilor degradate şi umplerea lor cu mortar;
- curăţarea banchetelor şi ungerea aparatelor de reazem;
- crăţarea căii de noroi şi gunoaie;
- desfundarea gurilor de scurgere;
- reparaţii la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizolaţii, rosturi de dilataţiecasiuri,
sferturi de con, scări de acces, perforare fîţii cu goluri;
- înlăturarea în albii a depunerilor şi a plantăţiilor care împiedică scurgerea apelor;
- reparaţii izolate la coronamentele aripilor, camere de liniştire a podeţelor;
- desfundări şi decolmatări de podeţe.
-

2.2 Întreţinerea curentă a drumurilor pe timp de iarnă
a) Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă:
- amenajare de locaşe pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase;
- înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor;
- instalarea şi completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă;
- plombarea gropilor.
b) Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului:
- aprovizionări cu materiale chimice şi antiderapante pentru combaterea gheţii şi
poleiului;
- amestecul materialelor antiderapante cu substanţe antiaglomerante;
- transportarea materialelor în depozite şi la sectoarele periculoase ale drumurilor.
c) Montarea panourilor de parazăpezi şi indicatoarelor cu tematica de iarnă.
d) Deszăpezirea drumurilor şi combaterea poleiului şi gheţuşului:

deszăpeziri mecanice cu utilaje grele şi uşoare;
- deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor (parapetelor,podurilor,
indicatoarelor, coronamentelor de podeţe, parcărilor, şanţurilor şi rigolelor, fîntînilor
etc.);
răspîndirea (manual şi mecanic) a materialelor chimice şi antiderapante în scopul
prevenirii sau combaterii poleiului şi gheţuşului;
- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor, sau pentru prevenirea
înzăpezirii în timpul ninsorilor liniştite sau viscolelor slabe.
2.3. Informări privid starea drumurilor.

