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INFORMARE 

privind măsuri întreprinse de I.P.J. Dolj pe timpul sezonului  

de iarnă, cu ocazia fenomenelor meteorologice deosebite 

 
  

         Judetul Dolj are o retea de drumuri in lungime de 2238,617 km dintre care 455,767 

km drumuri nationale, 1092,850 km drumuri judetene, 690,3 km drumuri comunale, la 

care se adauga 738 km strazi dintre care 405 km in mun. Craiova, 78 km in mun. Bailesti, 

55 km in mun. Calafat, 48 km in orasul Filiasi, 37 km in orasul Segarcea, 50 km in orasul 

Dabuleni si 65 km in orasul Bechet. 

Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumurilor si strazilor si prevenirea unor 

evenimente pe timpul sezonului de iarna, cu ocazia fenomenelor meteorologice 

deosebite, la nivelul Inspectoratului de Politie Județean Dolj se vor desfasura în 

principal următoarele activitati: 

     - Informarea asupra starii de viabilitate si aderenta a drumurilor aflate pe raza de 

competenta, astfel incat sa se cunoasca permanent situatia reala a retelei de drumuri, in 

cazul aparitiei oricaror fenomene de natura a afecta siguranta circulatiei (polei, ceata, 

ninsori abundente, viscol, inzapeziri, obstacole, blocaje, etc.). 

- Implementarea masurilor specifice sezonului rece pentru fiecare situaţie în 

parte şi dirijarea resurselor cu prioritate către zonele afectate, în scopul 

restricţionării sau interdicţiei circulaţiei rutiere pe tronsoanele de drumuri 

(drumuri naţionale, judeţene şi comunale) afectate, cooperând în acest sens cu  

reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Craiova si SLDP Dolj (Drumuri 

Judetene). 



- Dispunerea de măsuri care să prevină imobilizarea autovehiculelor (în mod 

special cele de transport mărfuri şi persoane) pe tronsoanele aflate în afara 

localităţilor, pentru evitarea aspectelor negative, in sensul ca vor fi identificate 

autovehiculele care circula pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei 

fara sa fie dotate cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculelor de transport marfa cu 

o masa totala maxima autorizata  mai mare de 3,5 tone si al autovehiculelor de transport 

persoane cu mai mult de noua locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara 

ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axele de tractiune sau fara a 

avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate.  

Conducatorii acestor vehicule vor fi sanctionati potrivit art. 102 alin 1 pct. 28 din 

O.U.G.195/2002 (cu amenda de la 9 la 20 de puncte), insotita si de retinerea 

certificatului de inmatriculare.  

          Administratorul drumului public care nu respecta obligatiile prevazute la art. 122 

lit a. din aceeasi ordonanta, vor fi sanctionati potrivit prevederilor art.105 pct. 28 din 

O.U.G.195/2002. 

    - Pe timp de viscol, ninsoare abundenta sau alte fenomene meteorologice care 

genereaza blocarea circulatiei, se va interzice accesul autovehiculelor spre zonele 

afectate, in scopul protejarii participantilor la trafic si interventiei operative cu utilaje de 

deszapezire a drumurilor, asigurandu-se semnalizarea rutiera corespunzatoare. Politia 

rutiera va asigura devierea si dirijarea traficului pe variante alternative, la capetele 

sectoarelor de drum inchise circulatiei publice. 

    -Imediat dupa inchiderea unui sector de drum, politistii rutieri insotiti de catre un 

echipaj de deszapezire al administratorului drumului public, va inspecta intregul tronson 

de drum inchis circulatiei publice in vederea identificarii eventualelor persoane si 

autovehicule ramase blocate.                                                                   

         -Informarea operativa si adresarea de recomandari adecvate participantilor la trafic 

despre situatia reala a starii drumurilor nationale si perturbarile survenite in circulatia 

rutiera pe fondul fenomenelor meteorologice, utilizind in acest sens toate mijloacele 

existente ( presa, radio, televiziune, etc. ). O atentie deosebita se va acorda adresarii de 

recomandari inainte de producerea fenomenelor meteorologice negative, imediat dupa 

luarea la cunostinta a avertizarilor Autoritatii Nationale de Meteorologie cu privire la 

prognoza sau iminenta producerii acestor fenomene.  

- Asigurarea, în limitele atribuţiunilor şi competenţelor Poliţiei Române,  a 

unor măsuri minime de protecţie pentru persoanele în vârstă sau bolnave din locuinţele 



izolate sau fară sprijin, persoanele fară adăpost, etc. Acest lucru se va realiza de către 

efectivele aflate în dispozitivele de ordine şi siguranţă publică şi poliţiştii de proximitate 

prin conlucrarea permanentă cu autorităţile publice locale şi a instituţiilor şi 

organizaţiilor abilitate să le asigure protecţie. In acest sens, se va acţiona pentru evitarea 

deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor din spaţii neîncălzite, în 

sensul că după identificarea acestora se va proceda, după caz, la anunţarea celei mai 

apropiate unităţi sanitare/SMURD, respectiv conducerea acestora către adăposturile puse 

la dispoziţie de către autorităţi pentru această categorie de persoane. 

-  Pentru punerea in aplicare a acestor masuri, la nivelul judetului Dolj, in 

cazul aparitiei oricaror fenomene de natura a afecta siguranta circulatiei (polei, ninsori 

abundente, viscol), au fost identificate 36 locuri unde se impune constituirea unor filtre, 

dupa cum urmeaza: 

Nr. 

crt. 
Locul de actiune in filtru 

Subunitatea care asigura prezenta 

cadrelor in filtru 

1. D.N. 65 – „METRO” Sectia 3 Politie Craiova 

2. D.N. 65 F  intersectie cu D.N. 65 C Sectia 4 Politie Craiova 

3. D.N. 65 F intersectie cu D.N. 6 B – 

„Remia” 
Sectia 5 Politie Craiova 

4. D.N. 65 F intersectie cu D.N. 6 – 

sens giratoriu - pasarela 
Sectia 6 Politie Craiova 

5. Craiova - Bdul. Stirbei Voda – 

„Parcul Tineretului” 
Sectia 1 Politie Craiova 

6. D.N. 56 intersectie cu D.J. 561 - 

Podari 
Biroul Rutier Craiova 

7. D.J. 561 intersectie cu D.C. 95 – 

Gura Vaii 
Sectia 3 Rurala Bucovat 

8 D.N. 55 – Facai Biroul Rutier Craiova 

9 Craiova – bdul. H. Ford Sectia 2 Politie Craiova 



10 D.N. 65 – Pielesti B.D.N.E. 

11 D.N. 65 C intersectie cu D.J. 641 - 

Motoci 
Sectia 5 Rurala Pielesti 

12 D.N. 6 B intersectie cu D.J. 605 A – 

Melinesti 
Sectia 1 Rurala Melineşti 

13 D.N. 6 – Filiasi – „borcan” Politia Orasului Filiasi 

14 D.J. 606 A intersectie cu D.J. 606 F – 

Scaiesti 
Sectia 15 Rurala Filiasi 

15 D.J. 606 intersectie cu D.J. 606 A – 

Breasta 
Sectia 2 Rurala Breasta 

16 D.J. 552 – Terpezita Sectia 3 Rurala Bucovat 

17 D.J. 552 – Caraula Sectia 7 Rurala Plenita 

18 D.N. 56 A intersectie cu D.J. 552 – 

Cetate 
Sectia 9 Rurala Cetate 

19 D.N. 56 intersectie cu D.J. 561 A Sectia 9 Rurala Cetate 

20 D.N. 56 / Calafat Politia Municipiului Calafat 

21 D.N. 55 A intersectie cu D.J. 553 – 

Poiana Mare 
Sectia 10 Rurala Poiana Mare 

22 D.J. 561 D / Bailesti 

(catre Giubega) 
Politia Municipiului Bailesti 

23 D.N. 56 intersectie cu D.J. 561 D – 

Giubega 
Sectia 6 Rurala Giubega 

24 D.N. 56 intersectie cu D.J. 562 A – 

Perisor 
Sectia 6 Rurala Giubega 

25 D.J.  561 A intersectie cu D.J. 562 A 

– Boureni 
Sectia 8 Rurala Rast 

26 D.J. 561 D / Bailesti 

(catre Rast) 
Politia Municipiului Bailesti 

27 D.J. 561 A intersectie cu D.J. 561 – 

Giurgita 
Sectia 14 Rurala Barca 



28 D.J. 561 / Segarcea 

(Catre Calopar) 
Politia Orasului Segarcea 

29 D.J. 561 B / Segarcea 

(catre Dranic) 
Politia Orasului Segarcea 

30 D.J. 561 B intersectie cu D.J. 561 C 

– Valea Stanciului 
Sectia 13 Rurala Segarcea 

31 D.N. 55 intersectie cu D.N. 55 A Politia Orasului Bechet 

32 D.N. 55 intersectie cu D.J. 561 C – 

Murta 
Sectia 11 Rurala Bechet 

33 D.N. 54 A intersectie cu D.J. 604 Politia Orasului Dabuleni 

34 D.J. 542 intersectie cu D.J. 604 – 

Amarastii de Jos 
Sectia 12 Rurala Daneti 

35 D.J. 604 – Apele Vii 

(catre Castranova) 
Sectia 12 Rurala Daneti 

36 D.N. 6 intersectie cu D.J. 604    -  

Leu 
Sectia 4 Rurala Cosoveni 

 

De asemenea, pentru mentinerea starii de viabilitate a drumurilor nationale si judetene 

si desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta si fluenta in perioada sezonului 

rece, Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a incheiat programe comune de masuri cu 

Sectia de Drumuri Nationale Craiova din cadrul DRDP Craiova, respectiv cu Societatea 

pentru Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A., in baza carora se desfasoara in comun unele 

activitati specifice. 

 

 

ȘEFUL INSPECTORATULUI, 

                                 Comisar șef de poliție, 

Dr. Constantin NICOLESCU 

 


