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Regulament de curăţire şi transportul zăpezii de pe căile publice 

şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 

 

ART. 1 

(1) Prevederile prezentului regulament reglementează modul de organizare a intervenţiilor 

pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor oraşului Cristuru Secuiesc, de conducere şi 

coordonare a acestei activităţi în vederea asigurării viabilităţii străzilor pe timp de iarnă şi se aplică 

următoarelor activităţi pe raza administrativ teritorială a orașului Cristuru Secuiesc: 

- curăţare zăpezii de pe căile publice; 

- menţinerea în funcţiune a căilor publice pe timp de polei sau de îngheţ. 

(2) Operatorii serviciului de deszăpezire, indiferent de forma de proprietate şi de modul în 

care este organizată gestiunea serviciului de deszăpezire în cadrul unităţilor administrativ-

teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru. 

ART. 2 

(1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi de transport al zăpezii îşi va organiza 

sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi 

acţionare pe timp de iarnă. 

(2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, 

operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu autorităţile administraţiei publice 

locale, până la 1 noiembrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi 

combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: 

a) pregătitoare; 

b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; 

c) de prevenire şi combatere a poleiului. 

(3) Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de curăţare şi transport al zăpezii de pe 

căile publice si menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, trebuie să se 

realizeze pe baza următoarelor principii: 

a) protecţia sănătăţii populaţiei; 

b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

c) conservarea si protecţia mediului înconjurător; 

d) asigurarea calităţii si continuităţii serviciului; 

e) securitatea serviciului; 

ART. 3 

Autoritatea administraţiei publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de 

organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: 
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a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea 

necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;  anexa nr. 1 la prezentul regulament 

b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 

c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii. 

ART. 4 

La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se va întocmi anual, până la data de 1 

noiembrie, programul de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puţin: 

a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; 

b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a 

zăpezii; 

c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; 

d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate, anexa nr. 2 la 

prezentul regulament; 

e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădiniţe, staţii de salvare, spitale, 

unităţi de învăţământ); 

f) lista mijloacelor de comunicare; 

g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de 

telefon de la serviciu şi de acasă; 

k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. 

ART. 5 

Activitatea de curăţare a zăpezii va fi efectuată pe toate străzile oraşului Cristuru Secuiesc 

inclusiv în Filiaş, făcând excepţie de la acestea, străzile Berde Mozes, Kriza Janos, p-ţa Libertăţii şi 

str. Timafalvi unde intervenţia este executată de Societatea Naţională de Drumuri şi Poduri, iar pe 

strada principală din satul Beteşti este executată de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri 

Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se 

realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau 

tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. 

ART. 6 

(1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile 

specifice din teren. 

(2) Îndepărtarea manuală a zăpezii și gheții la cele 7 (şapte) treceri de pietoni din p-ţa 

Libertăţii va fi efectuată de către lucrătorii firmei de salubrizare SC RDE Harghita SRL în timpul 

programului de lucru stabilit prin contract, onform tabelului din anexa nr. 3 la prezentul regulament 

 (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia 

Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind 

evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. 

(4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru 

preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. 
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(5) Ordinul de începere a intervenţiei va fi dat de către persoanele împuternicite al primăriei 

orașului Cristuru Secuiesc, conform anexei nr. 4 la prezentul regulament. 

ART. 7 

(1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie, spaţiile 

destinate traversării pietonale a străzilor, căile de acces la instituţiile publice, şi unităţile de 

alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. 

(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va 

interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care se află 

obiective sociale (creşe, grădiniţe, staţii de salvare, spitale, unităţi de învăţământ). 

(3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor 

din cadrul localităţii. 

(4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumurile publice lucrătorii primăriei orașului 

Cristuru Secueisc vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii 

zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. 

ART. 8 

(1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe 

timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi 

denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". 

(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al 

autorităţii administraţiei publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea 

activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate. 

(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: 

a) numele şi prenumele dispecerului; 

b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 

c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 

d) străzile pe care s-a acţionat; 

e) activitatea prestată; 

f) forţa de muncă utilizată; 

g) utilajele/echipele care au acţionat; 

h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; 

i) temperatura exterioară; 

j) condiţiile hidrometeorologice; 

k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţională de 

Meteorologie; 

l) semnătura dispecerului; 

m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. 

(4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru 

acţiunea cu forţe umane. 
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ART. 9 

Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor lua 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul 

localităţii/localităţilor, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada 

de dezgheţ. 

ART. 10 

(1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau 

mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se 

înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat 

următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. 

(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi 

chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa 

părţii carosabile. 

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în 

cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura 

de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă. 

(4) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru 

combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale sau 

asociaţia de dezvoltare intercomunitară. 

ART. 11 

Autorităţile administraţiei publice locale, sau operatorul au obligaţia să anunţe prin posturile 

de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de 

curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii 

legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii 

în siguranţă a pietonilor, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. 
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Anexa nr. 1 

Încadrarea străzilor oraşului pe niveluri de prioritate în timpul iernii 

 

NR. 

CRT. 
STRADA NIVEL DE 

PRIORITATE 

1 Cart. Harghitei (și între blocuri) 2 

2 Str. Harghitei (între inters. cu str. Cecheşti şi inters. cu str. Căii Ferate) 2 

 Str. Căii Ferate 1 

3 Str. Gării 1 

4 Str. Cimitirului 1 

5 Str. Morii 2 

6 Str. Arany J. 1 

7 Str. Târnavei 2 

8 Cart. Kossuth L 1 

9 Str. Plopilor  1 

10 Str. Kolcsey F. 2 

11 Str. Florilor 2 

12 Str. Pictor Szecsi A. 1 

13 Str. Szekely 2 

14 Cart. David F. (blocuri și case de locuit) 2 

15 Cart. Orban Balazs 2 

16 Străzile principale din Filiaş 1 

17 Străzile secundare din Filiaş 2 

18 Str. Orban Balazs. 1 

19 Str. Stadionului 2 

20 Str. Ady Endre 2 

21 Str. Gyertyanffy Istvan. 3 

22 Str. Mihai Eminescu 2 

23 Str. Kecskes 2 

24 Str. Henter 2 

25 Str. Budai Nagy Antal. 1 

26 Str. Scurtă 2 

27 Str. Gabor Aron 2 

28 Str. George Coşbuc 2 

29 Str. Tiglăriei 2 

30 Str. Petofi Sandor 1 

31 Str. Bem Jozsef 2 

32 Str. Grâului 2 

33 Str. Grădinilor 1 

34 Str. Băii 2 

35 Str. Harghitei (între inters. cu str. Cecheşti şi podul de cale ferată) 

ambele părţi ale căii ferate 

1 

36 Str. Katustava 2 

37 Str. Gyarfaskert 1 

38 Str. Fabricii 1 

39 Str. Marin P. 2 

40 Str. Varga Katalin 2 
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41 Cart. IOSF 2 

42 Sat Beteşti (în afară de str. Principală DJ 137) 2 

43 Str. Băjeni 3 

44 Str. Erzsebetkut 3 

45 Str. Soskut 2 

 

 

 

Anexa nr. 2 

 

Lista căilor de circulaţie care trebuie menţinute cu prioritate 

în funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului 

 
Nr. 

crt. 

Denumire 

tronson stradă 

Gradul de 

prioritate 

Gradul de urmarire 

1 Str. Arany János 1 Maxim, in zilele lucratoare 

2 Str. pictor Szécsi András 1 Maxim, in zilele lucratoare 

3 Str. Gradinilor 2 Maxim, in zilele lucratoare 

4 Str. Petőfi Sándor 2 Maxim, in zilele lucratoare 

5 Str. Orbán Balázs 1 Maxim, in zilele lucratoare 

6 Str. Caii ferate 2 Maxim, in zilele lucratoare 

7 Str. Garii 2 Maxim, in zilele lucratoare 

8 Str. Principala Filias 2 Maxim, in zilele lucratoare 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 

 

TRECERILE PIETONALE PE CARE SE EXECUTĂ MANUAL LUCRĂRILE 

DE CURĂŢAT ZĂPADĂ ŞI GHEAŢĂ ÎN ORAŞUL CRISTURU SECUIESC 

 

Nr. 

Crt. 

Intersecţii şi trecerile pietonale 

aferente 

Suprafată 

deszăpezită 

mp 

Grad de 

prioritate 

1. Gradiniţa „Mesevar” 48 mp 1 

2. Primăria oraşului 48 mp 1 

3. Intersecţia str Libertăţii cu str Cecheşti 60 mp 1 

4. Intersecţia str Libertăţii cu str Cecheşti 60 mp 1 

5. Capătul de sud a str. Cecheşti 48 mp 1 

6. Parcarea din centrul oraşului 48 mp 1 

7. Intersecţia cu str. Căii ferate 48 mp 1 

TOTAL 360 mp 
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Anexa nr. 4  
Tabel cu programarea persoanelor care dau ordin de începere a acțiunii de  

deszăpezire pe teritoriul orașului Cristuru Secuiesc 

         

 

S ptamana in care este de serviciu 

Numele si prenumele dec. 03-08 dec. 09-15 dec. 16-22 dec.23-29 dec. 30-jan. 5 jan. 5-12 jan. 13-19 
jan. 
20-26 

Köblös Domokos X     X     X   

Lőrentz Mihály   X     X     X 

György Dénes     X     X     

 
jan. 27-febr 2 febr. 3-9 febr. 10-16 febr. 17-23 febr. 24-márc. 1 márc. 2-8 márc. 9-15 

 Köblös Domokos   X     X     
 Lőrentz Mihály     X     X   
 György Dénes X     X     X 
 

         Telefon dispecer 
SC Stravia Group SRL 

0746 209 500       

      Daca nu raspunde dispecerul, sunati la 0744 593 718 
 

Prezentul Regulament a fost adoptat de Consiliul Local al oraşului 
Cristuru Secuiesc prin Hotărârea nr. 40/2020. 
 
 
Cristuru Secuiesc, la 20 februarie 2020. 
 
 

Preşedintele şedinţei, 
Pálffy Zoltán 

     


