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O R D I N

Privind limitarea provizorie a 
circulaţiei mijloacelor de transport 
de mare tonaj pe drumurile 
Republicii Moldova

în scopul prevenirii deteriorării îmbrăcămintei rutiere pe drumurile publice în 
condiţiile de temperaturi ridicate ale mediului şi în temeiul articolului 8 alin,(5) al 
Legii drumurilor nr. 509-X1I din 22.06.1995,

ORDONĂM;

1. Se instituie restricţii provizorii pentru circulaţia mijloacelor de transport de 
mare tonaj cu greutatea totală de peste 20 tone.

2, Se interzice circulaţia mijloacelor de transport de mare tonaj, specificate în 
pct. 1 al prezentului ordin pe drumurile naţionale cu îmbrăcăminte rutieră din beton 
asfaltic de ia ora 10.00 pînă la ora 20.00, în caz de înregistrare a temperaturii aerului 
de peste 30°C.

3. Se recomandă autorităţilor publice locale să instituie restricţii pentru 
mijloacele de transport de mare tonaj, la circulaţia pe drumurile locale în perioadele 
stabilite în punctul 2 al prezentului ordin, în scopul asigurării integrităţii drumurilor 
locale (cu îmbrăcăminte din beton asfaltic).

4. Administratorii drumurilor vor informa prin intermediul mass-media 
utilizatorii drumurilor şi Serviciul Vamal despre restricţiile provizorii Ia circulaţia pe 
drumurile republicii.

5. Inspectoratul naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al 
Ministerului Afacerilor Interne şi autoritatea administrativă Agenţia Naţională 
Transport Auto vor asigura controlul asupra circulaţiei mijloacelor de transport, ţinînd 
cont de restricţiile provizorii stabilite, cu întreprinderea măsurilor necesare pentru 
suspendarea circulaţiei mijloacelor de transport, indicate în pct. 1 al prezentului ordin.

6. Restricţiile instituite în prezentul ordin nu se referă la vehiculele care 
efectuează transporturile de persoane, animale vii şi de produse perisabile de origine 
animală şi vegetală, care participă la intervenţii In caz de forţă majoră, cele dotate cu 
echipamente de prim ajutor şi/sau antrenate ia prevenirea, lichidarea situaţiilor 
excepţionale, vehiculele destinate transporturilor de mărfuri sub temperatură controlată 
şi cele antrenate Ia reabilitarea drumurilor în limitele şantierelor de construcţie.

7. Serviciul secretariat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova,
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8. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Liviu 
BAZIUC, şeful Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General de 
Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne şi dlui Anatol USATÎI, Viceministrul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.
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