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Descrierea disfuncționalităților Disfuncționalități 

Drumuri județene și comunale 
cu stare de viabilitate 
necorespunzătoare

Din totalul de 493,88 km de drumuri județene, aprox. 20% au 
îmbrăcăminți de pământ și piatră și se află în stare proastă, 
necesitând operațiuni de reabilitare. 
Din cei 187,25 km de drumuri comunale, doar 42% au 
îmbrăcăminți asfal�ce.

Lipsa centurilor ocolitoare 
pentru orașe/municipii

Concentrările de drumuri în municipii și orașe au efecte nega�ve 
prin tranzitarea acestora, în diferite direcții, prin zonele centrale și 
aglomerarea traficului în aceste zone. (ex. municipiile Slobozia și 
Urziceni)

Amenajări insuficiente pentru 
siguranța circulației

Pe rețeaua ru�eră DN-DJ pot fi semnalate elementele 
geometrice în plan ver�cal și orizontal necorespunzatoare, lipsa 
benzilor de selec�e pentru schimbarea direcției de mers, 
amenajări de intersecții inadecvate nivelului traficului (ex. DJ 201 
și E85 la Coșereni), treceri de pietoni fără refugii în ax și 
semnalizare adecvată, dispozi�ve de calmare a traficului în 
localitățile rurale, semnalizari de informare privind traficul, 
montarea de indicatoare reflectorizante și stâlpi de ghidare. (ex. 
intersecția dintre DN2 cu cu DN2A și DN1D). 

Capacitate de transport redusă Nivelul de serviciu (raportul dintre flux și capacitatea de circulație a 
drumurilor) este este influențat de o serie de factori – starea părții 
carosabile, structura traficului, procentul de vehicule grele și cu 
tracțiune animală, obstacole laterale, lațimea benzilor de 
circulație, prezența localitaților pe traseu, etc. și se situează într-un 
nivel D – E, cu efectele nega�ve respec�ve în desfășurarea fluentă 
a circulației și cu un grad ridicat de poluare (ex. perioade din an - 
toamna în campaniile agricole).
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Zonele în care se produc cele mai multe accidente sunt 
înregistrate pe DJ212 (Tăndărei-Platones�), DN2A Tăndărei-
Giurgeni, municipiul Urziceni, DJ 201-E85 la Cosereni, și DJ101 
Dridu-Fierbinți Târg (studiul Banca Mondială-hartă densitate 
accidente ru�ere, 2015), și pe ND2A la Misleanu, Orboieș�, 
Andrășeș� (sursa: h�ps://il.poli�aromana.ro)

Amenajări insuficiente pentru 
siguranța circulației 
(con�nuare)
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