
Braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem 

Rumānijā 2020. gadā 
 

 

1. Vispārējie braukšanas ierobežojumi: 

Transportlīdzekļi:   Kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 7.5t; 

 

Ierobežojumu darbības zona: DN1 (E60), Bucharest – Ploiesti – Brasov (skatīt tabulā) 

  

Ierobežojumi spēkā: No 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim; 

 

Nr. Ceļš Virziens 

Ierobežojumi spēkā 

Pirmdiena - 

ceturtdiena 

Piektdiena un 

sestdiena 
Svētdiena 

1. 

DN1 

DN1, km 17 + 900 (Otopeni 

pilsētas robeža) – Ploiesti 

(krustojums DN1 –DN1A) 

6.00 – 22.00 00.00 – 24.00 00.00 – 24.00 

2. 
DN1, km 67 + 400 Ploiesti 

(krustojums DN1 –DJ1236) – 

Brasov (DN1 – DN1 A); 
6.00 – 22.00 

00.00 – 01.00 

05.00 – 24.00 
00.00 – 24.00 

 

Izņēmumi: Civilās aizsardzības transportlīdzekļi, bēru transports, pirmās 

palīdzības un humanitārās palīdzības dienestu transportlīdzekļi, 

pasta pārvadājumi, degvielas pārvadājumi, specializētie avārijas 

transportlīdzekļi, sanitāro dienestu transportlīdzekļi. 

Alternatīvi maršruti: DN1A: Bucharest – Ploiesti – Brasov; 

 A3: Bucharest – Ploiesti; DN1A: Ploiesti – Brasov; 

 DN7: Bucharest – krustojums DN7 – DN71; DN71: krustojums 

DN7 – DN71 – Targoviste;  

DN72A: Targoviste – Stoenesti – krustojums DN72A – DN73; 

DN73: krustojums DN72A – DN73 – Rasnov – Brasov. 

 

 

 

 

 

 



2. Citi braukšanas ierobežojumi 

 

 

Ceļš 

 

 

Darbības zona 

 

Ceļa 

virziens 

Ierobežojumu periods, dienas un laiks 

Ierobežojumu periods, dienas un laiks Ierobežojumu periods, dienas un laiks 

 

Periods 
Dienu pirms 

valsts svētku 

dienas 

 

Valsts 

svētku 

diena 

Valsts svētku 

dienas, kas 

noteiktas 

atbilstoši 

valdības 

lēmumam* 

 

Periods 

 

Piektdiena 

 

Sestdiena 

 

Svētdiena 

A2 

Bucharest 

(krustojums A2 

- 

Bucharest 

apvedceļš) – 

Fundulea – 

Lehliu– Fetesti – 

Cernavoda 
– 

Constanta (A2 

krustojums ar 

A4) 

Bucharest 

- 

Constanta 

1. aprīlis 

- 30. 

septembris 

16.00 

-    

22.00 

06.00 

-    

22.00 

06.00 

-    

22.00 

1. jūlijs 

- 

31. 

augusts 

06.00 

-    

22.00 

06.00 

-   

22.00 

- 

Constanta 

- 

Bucharest 

- - 

06.00 

-    

22.00 

DN7 

Pitesti 

(krustojums 

DN7 ar DN 

7C) – 

Ramnicu 

Valcea – 

Vestem 

(krustojums 

DN7 - DN1) 

Abos 

virzienos 
Visu gadu 

16.00 

-    

22.00 

06.00 

-    

22.00 

06.00 

-    

22.00 

- - - - 

DN39 

Agigea – 

(krustojums DN 

39 - DN 39A) – 

Mangalia 

(uzbrauktuve) 

Abos 

virzienos 

1. aprīlis 

- 30. 

septembris 

16.00 

-    

22.00 

06.00 

-    

22.00 

06.00 

-    

22.00 

1. jūlijs 

- 

31. 

augusts 

06.00 

-    

22.00 

06.00 

-   

22.00 

06.00 

-    

22.00 

DN22C 

Murfatlar 

(krustojums 

DN 22C – 

DN3) – 
Cernavoda 

(krustojums DN 
22C – A2) 

Murfatlar 

- 

Cernavoda 

- - - - 

1. jūlijs 

- 

31. 

augusts 

- - 

06.00 

-    

22.00 

Izņēmumi: Dzīvu dzīvnieku pārvadājumi, atdzesētu vai ātrbojīgu (ATP) kravu pārvadājumi. 

 

* Saskaņā ar Rumānijas Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas izdotu rīkojumu, ja diena, 

kas nav valsts noteikta svētku diena sakrīt ar kalendāro datumu, kas atrodas starp valsts noteiktu 

svētku dienu un sestdienu vai svētdienu, un ir izdots valdības lēmums, kas šo dienu nosaka par 

brīvdienu, dažos valsts autoceļu posmos tiek piemēroti braukšanas ierobežojumi kravas 

transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 7.5t. 

 

3. Vietējas nozīmes braukšanas ierobežojumi - Bukareste 

Transportlīdzekļi:   Kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 5t; 

Ierobežojumu darbības zona: Bukareste, “A” zona.  

“A” zonas robežas: 



 Dacia bulvāris - Traian iela - Nerva Traian iela - Octavian Goga 

bulvāris - Marasesti Corridor - Marasesti bulvāris - Mitropolit 

Nifon iela - Lebertatii bulvāris - Calea 13 Septembrie - 

Pandurilor iela - Grozavesti iela - Orhideelor iela - Dinicu 

Golescu bulvāris - Gara de Nord skvērs - Calea Grivitei - Nicolae 

Titulescu iela - Banu Manta bulvāris - Ion Mihalache bulvāris - 

Maresal Averescu bulvāris - Constantin Prezan bulvāris - 

Aviatorilor bulvāris - Mircea Eliade bulvāris - P.I. Ceaikovski 

bulvāris - Barbu Vacarescu iela - Tunari iela - Dacia bulvāris; 

   

Transportlīdzekļi:   Kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 5t; 

Ierobežojumu darbības zona: Bukareste, “B” zona.  

“B” zonas robežas: 

 Aerogarii bulvāris - Cpt Alex Serbanescu iela - Barbu Vacarescu 

iela - Fabrica de Glucoza iela - Petricani maģistrāle - Doamna 

Ghica iela - Colentina maģistrāle - Fundeni maģistrāle - 

Morarilor iela - Basarabia bulvāris - 1 Decembrie 1918 bulvāris - 

Th. Palady bulvāris - Camil Ressu bulvāris- Fizicienilor iela - 

Energeticienilor bulvāris - Calea Vitan - Vitan Barzesti 

maģistrāle - Ion Iriceanu iela - Turnu Magurele iela - Luica iela - 

Giugiului maģistrāle - Alexandru Anghel iela - Prelungirea 

Ferentari iela - Calea Ferentarilor - M. Sebastian iela - Calea 13 

Septembrie - Ghencea bulvāris - Brasov iela - Virtutii maģistrāle 

- Calea Crangasi - Grant krustojums - Calea Grivitei - Bucurestii 

Noi bulvāris - Jiului iela - Poligrafiei bulvāris - Jiului krustojums 

- Baiculesti iela - Straulesti maģistrāle - Ion Ionescu de la Brad 

bulvāris; 

Ierobežojumi spēkā: No 1. jūlija līdz 31. augustam katru dienu no 7.00 līdz 20.00; 

 No 1. septembra līdz 30. jūnijam katru dienu no 8.00 līdz 

19.00; 

 Pārvadājumus iespējams veikt augstāk norādītajā laika posmā 

saņemot īpašu atļauju; 

Izņēmumi: Braukšanas ierobežojumi neattiecas uz sekojošiem 

transportlīdzekļiem, ja tie veic dienesta pienākumus:  

ātro palīdzību, civilās aizsardzības transportlīdzekļiem, policiju, 

ugunsdzēsējiem, žandarmēriju, robežsardzi, Aizsardzības 

ministriju, Tieslietu ministriju, cietumu apkalpošanā iesaistītiem 

transportlīdzekļiem, Finanšu ministrijas transportlīdzekļiem, 

īpašajiem Rumānijas informācijas dienestiem, kā arī, apsardzes 

pakalpojumu sniedzējiem. 

 Sekojoši transportlīdzekļi var pārvietoties augstāk norādītajās 

Bukarestes zonās, braukšanas ierobežojumu laikā, pie 

nosacījuma, ka transportlīdzeklim ir izsniegta īpaša atļauja: 

 Ceļu uzturēšanas transportlīdzekļi; 

 Autotransports, kas paredzēts bojātu, pamestu, vai 

neatļautās vietās stāvēšanai novietotu transportlīdzekļu 

evakuācijai;  



 Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek veikta C, CE, CIE 

kategorijas autovadītāju apmācība un eksaminācija; 

 Pasta transportlīdzekļiem un autotransportam ar kuru tiek 

veiktas piegādes un kurjer piegādes; 

 Transportlīdzekļiem, ar ko pārvadā maizi un maizes 

izstrādājumus; 

 Transportlīdzekļiem, kas cisternās pārvadā pienu 

pārstrādāšanai; 

 Bīstamo kravu pārvadājumiem; 

 Transportlīdzekļi, kas veic pārvadājumus uz muitas 

noliktavām vai rūpnieciskiem rajoniem pārvietojoties pa 

saskaņotu maršrutu (skatīt zemāk). 

Sodi: sods par braukšanas ierobežojumu pārkāpšanu – no RON 3000 – 

RON 5000 (uz 19.12.2019 no 628.8 – 1048 EUR); 

Sīkāku informāciju skatīt: http://www.pmb.ro/harti/zonele_a_b/zonele_a_b.php.  

Atļaujas pārvadājumu veikšanai:  

Atļaujas izsniedz Bukarestes Domes transporta, ceļu un satiksmes drošības administrācija. Dienas atļaujas 

iespējams iegādāties arī “MOL” degvielas uzpildes stacijās, kas atrodas uz galvenajiem Bukarestes 

pievadceļiem.  

 

Noteiktas sekojošas atļauju cenas: 

a) Bukareste “A” zona: 

Pilnā masa tonnās RON/mēnesī RON/dienā 

Līdz 5t Bez maksas Bez maksas 

>5t līdz 7.5t 2.000 231 

>7.5t līdz 12.5t 4.000 452 

>12.5t līdz 16.0t 8.000 903 

>16.0t līdz 22.0t 12.000 1.355 

>22.0t līdz 40.0t 16.000 1.806 

>40.0t 20.000 2.247 

 

 

a) Bukareste “B” zona: 

Pilnā masa tonnās RON/mēnesī RON/dienā 

Līdz 5t Bez maksas Bez maksas 

>5t līdz 7.5t 500 63 

>7.5t līdz 12.5t 1.000 116 

>12.5t līdz 16.0t 1.500 179 

>16.0t līdz 22.0t 2.000 231 

>22.0t līdz 40.0t 2.500 284 

>40.0t 3.000 347 

 

http://www.pmb.ro/harti/zonele_a_b/zonele_a_b.php


Piezīmes: 

1. Par braukšanas ierobežojumiem informē ceļu malās uzstādītas ceļazīmes. 

2. Transportlīdzekļiem, ar pilnu masu virs 5t, aizliegts braukt cauri Bukarestes pilsētai (tranzītā), ja kravas 

galamērķis nav Bukarestes pilsētas teritorijā. 

3. Atļauja piesaistīta vienam transportlīdzeklim, bez iespējas to pārformēt uz citu transportlīdzekli. 

Atļauju, pēc pieprasījuma, jāuzrāda kontrolējošajiem dienestiem kopā ar transportlīdzekļa reģistrācijas 

apliecību. 

4. Transportlīdzekļiem, kas veic pārvadājumus uz muitas noliktavām vai rūpnieciskiem rajoniem 

Bukarestes “B” zonā, jāsaņem atļauja braucienam un pārvadājums jāveic izmantojot sekojošus maršrutus: 

 

“B” zonā: 

 No Bukarestes – Pitesti automaģistrāle, turpinot pa luliu Maniu bulvāri, Valea Cascadelor ielu, 

Valea Oltului ielu, Prelungirea Ghencea ielu; 

 No DN6, pa Alexandriei ceļu, Antiaeriana ceļu. 

 

4. Pārvadājumus uz muitas noliktavām un rūpnieciskiem rajoniem: 

 Piekļūšanai muitas zonai Timisoara bulvārī izmantot maršrutu: Timisoara bulvāris no Valea 

Cascadelor ielas vai Valea Oltului ielas līdz Romancierilor ielai un pretējā virzienā; 

 Piekļūšanai rūpnieciskajai zonai starp Timisoara bulvāri, luliu Maniu bulvāri, Vasile Milea 

bulvāri, Lujerului ielu izmantot maršrutu: Timisoara bulvāris, Vasile Milea bulvāris, luliu Maniu 

bulvāris, abos virzienos. 

 Piekļūšanai rūpnieciskajai zonai starp Drumul Sarii, M. Sebastian ielu, Cal. Rahovei un 

Progresului ielu izmantot maršrutu: Calea 13 Septembrie, M. Sebastian iela, Razoare iela, 

Progresului iela, Panduri galvenā iela abos virzienos, izmantojot Calea 13 Septembrie. 

 Piekļūšanai rūpnieciskajai zonai starp Calea Rahovei , G. Cosbuc bulvāri, C-tin Istrati ielu, 

Progresului ielu izmantot maršrutu: Calea Rahovei, G. Cosbuc bulvāris, C-tin Istrati ielu, 

Progresului ielu. 

 Piekļūšanai rūpnieciskajai zonai uz “Rocar” platformas, jāizmanto Toporasi iela. 

 Piekļūšanai rūpnieciskajai zonai starp Ziduri Mosi ielu, Ferdinand bulvāri, Obor dzelzceļa stacijas 

bulvāri, Baicului ielu, Paharnicu Turturea ielu, Heliade intre Vii ielu, Doamna Ghica ielu, 

izmantot maršrutu: Doamna Ghica ielu, Heliade intre Vii ielu, Pharnicu Turturea ielu, Baicului 

ielu, Obor dzelzceļa stacijas bulvāri, Ferdinand bulvāri, Ziduri Mosi ielu, abos virzienos. 

 Piekļūšanai muitas zonai Expozitiei bulvārī izmantot maršrutu: Bucurestii Noi bulvāri, Ion 

Mihalache bulvāri, Clabucet ielu, Expozitiei bulvāri abos virzienos, izmantojot Putul Iui Craciun. 

 Piekļūšanai rūpnieciskajai zonai Splaiul Unirii izmantot maršrutu: Vitan Barzesti galveno ceļu un  

Mihai Bravu galveno ceļu, kas atrodas Splaiul Unirii, līdz Mihai Bravu galvenajam ceļam un 

pretējā virzienā. 

 

Valsts noteiktās svētku dienas 2020. gadā 

 

1. janvāris  Jaunais gads 

2. janvāris  Jaunā gada brīvdiena 

24. janvāris  Rumānijas apvienošanās diena 

17. aprīlis  Lieldienu piektdiena 

19. aprīlis  Lieldienu svētdiena 

20. aprīlis  Lieldienas 

1. maijs   Darba svētki 

1. jūnijs   Starptautiskā bērnu diena 

7. jūnijs   Vasaras svētki 

8. jūnijs   Vasaras svētku pirmdiena  



15. augusts  Svētās Marijas diena 

30. novembris  Svētā Andreja diena 

1. decembris  Neatkarības diena 

25. decembris  Ziemassvētki 

26. decembris   Svētā Stefana diena 

 

Avots: UNTRR, decembris 2019 

Informācija iegūta: www.iru.org  

 

 

http://www.iru.org/

