
 

 

 

                                           
COMUNICAT DE PRESĂ 

12 februarie 2012 
 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România anunţă utilizatorii reţelei de 
drumuri naţionale din România că începând cu ora 17:00 a fost închisă circulaţia pe DN 2A 
Urziceni – Slobozia din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.  
 
Astfel, rămân închise următoarele drumuri naţionale şi autostrăzi:  
 
1. A2 Bucureşti - Feteşti 
2. DN 23B Măicăneşti – Ciorăşti 
3. DN 65A Roşiorii de Vede – Turnu Măgurele şi  Buzoeşti - Surduleşti 
4. DN 61  Ghimpaţi – Găeşti 
5. DN 1D Albeşti – Urziceni 
6. DN 5A Mogoşeşti – Isvoarele pe raza localităţii Isvoarele 
7. DN 5B Ghimpaţi – Giurgiu 
8. DN 2A Urziceni – Slobozia  
 
Drumuri cu restricţii de circulaţie: 
 
A2 tronsonul Feteşti-Cernavodă, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 
tone 
DN 22C Cernavodă-Basarabi, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN 3 Basarabi – Constanţa, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone,  
DN 10 Braşov – Buzău, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN 3B Călăraşi – Feteşti – Vlădeni, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 
tone 
DN 4 Popeşti – Leordeni – Olteniţa, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 
tone 
DN 11A, sectorul Adjud-Podu Turcului-Bârlad, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai 
mare de 7,5 tone 
DN 2B Buzău – Vizireni, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone 
DN 3A Feteşti – Drajna, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN 31A VO Olteniţa, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone 
DN 5C Giurgiu – Zimnicea, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN 2D Focşani – limita cu judeţul Covasna, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai 
mare de 7,5 tone 
DN 3A Lehliu – Drajna, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN 31 Cuza Vodă – Mănăstirea, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 
tone 
DN 31 Mănăstirea – Olteniţa, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN 3 Bucureşti – Lehliu, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN 2M Focşani – Odobeşti – Andreiaşu de Jos, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai 
mare de 7,5 tone 



  
 

DN 1D Albeşti –Urziceni, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone 
DN 23 Focşani –Brăila, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN 3 Lehliu – Călăraşi, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone 
DN 2C Costeşti – Slobozia, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone 
DN 22 Râmnicu Sărat – Grădiștea, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 
tone 
DN 2R  Jitia – Vintileasca, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN 23A  Gologanu – Ciorăşti, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone 
DN 41 Olteniţa – Daia, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone 
DN7 – pe tronsonul Deva – Bucureşti (doar sensul către Bucureşti), restricţionat pentru 
vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN1 – pe tronsonul Sebeş – Bucureşti (doar sensul către Bucureşti), restricţionat pentru 
vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN66 – pe tronsonul Simeria – Filiaşi (doar sensul către Bucureşti), restricţionat pentru 
vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
DN6 – pe tronsonul Timişoara – Bucureşti (doar sensul către Bucureşti), restricţionat pentru 
vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone 
 
 
Drumurile vor fi redeschise în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice. CNADNR  roagă 
participanţii la trafic să respecte semnalele agenţilor de poliţie rutieră în vederea prevenirii 
ambuteiajelor. De asemenea, conducătorii auto trebuie să adapteze viteza de deplasare la condiţiile meteo-
rutiere existente şi să echipeze vehiculele adecvat (cauciucuri de iarnă, lanţuri, lopată).  
 
Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul 
Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din Romania S.A., la numerele de telefon 
021/264.33.33; 021/9360 sau accesând pagina de internet www.cnadnr.ro/Situatia Drumurilor Nationale. 
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