
RESTRICȚII GENERALE DE CIRCULAȚIE
- pentru perioada 26.06.2020 – 28.06.2020 -

Data actualizării: 26.06.2020 ora 11:00

Pentru că situația se schimbă de la un moment la altul vă rugăm să țineți legătura cu noi și cu alți
transportatori prin intermediul grupurilor administrate și moderate de Euload, de pe Facebook: Info
Transportatori (pentru personalul TESA din transporturi), respectiv Info Soferi (pentru șoferi).

► Vineri, 26.06.2020:
– Polonia: 18-22
– Elvetia: 00-05, 22-24;

► Sâmbătă, 27.06.2020:
– Austria: 15-24;
– Franța: 22-24;
– Ungaria: 22-24;
– Slovenia: 08-13;
– Polonia: 08-14;
– Elveția: 00-05, 22-24;
– Luxemburg: 21:30-24.

► Duminică, 28.06.2020:
– Austria: 00-22;
– Germania: 00-22 - doar în anumite landuri vor fi restricții: Bayern (BY), Berlin (BE), Hamburg

(HH), Sachsen  (SN).  Harta  impartita  pe  regiuni  gasiti  la  adresa:
https://www.euload.com/images/upload//landkarte_deutschland.jpg

– Franța: 00-22;
– Ungaria: 00-22;
– Slovacia: 00-22;
– Slovenia: 08-21;
– Cehia: 13-22;
– Polonia: 08-22;
– Elveția: 00-24;
– Luxemburg: 00-21:45.
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În România se aplică astfel:

EXPLICAȚII:
Aa)3.5 tone - Restrictia in Austria se aplica in cazul: 1. autocamioanelor cu remorca in cazul in care fie 
autocamionul fie remorca au MTMA mai mare de 3,5to; 2. autocamioanelor si vehiculelor articulate a 
caror masa total maxim autorizata depaseste 7.5to.

Ab) Circulatia este restrictionata si in fiecare noapte intre orele 22:00 - 05:00 pentru vehiculele de peste 
7.5 MTMA, care nu detin certificat de zgomot (Larmes).

Ac) Vehiculele EURO 6 cu MTMA mai mare de 7.5 t sunt exceptate de la interdictia de a circula pe timp
de noapte pe autostrada A12, de la Zirl la Kufstein (interdictia de a circula pe timp de noapte ramane in 
vigoare pentru toate celelalte vehicule).
   - perioada de iarna: 01.11 - 30.04: intre 20:00 - 05:00
   - perioada de vara: 01.05 - 31.10: intre 22:00 - 05:00
   - duminica si sarbatorile legale intre 23:00 - 05:00

Ad) - Incepand din 14 Ianuarie 2020 pana in 30 Iunie 2020 se aplica restrictii de circulatie de Luni pana 
Sambata:
- pe autostrada A13, in ambele directii (la nivelul rampelor de iesire ale ambelor sensuri ale jonctiunii 
Innsbruck Sud), intre orele 07:00-18:00
- pe autostrada A12, in ambele directii (la nivelul rampelor de iesire ale ambelor sensuri ale jonctiunii 
Wattens), intre orele 06:00 - 10:00
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Nr. crt.
Indicativ 

drum
Traseu

Zilele si intervalele orare restrictionate

Perioada din an Luni – Joi Vineri
Sâmbătă – 
Duminică

DN1, km 17 + 
900 (limita oras 

Otopeni) - 
Ploiesti (int. 

DN1 cu DN1A)
1 ianuarie – 31 

decembrie
06:00 – 
22:00

00:00 – 
24:00

00:00 – 
24:00

DN1, km 
67+400 Ploiesti 
(intersectia DN1 

cu DJ236) – 
Brasov 

(intersectie DN1 
cu DN1A)

00:00 – 
01:00 05:00 

– 24:00
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Ae) - Incepand din 1 ianuarie 2020 transportul anumitor marfuri cu vehicule grele (peste 7,5 tone) este 
interzis pe o sectiune a autostrazii A12 Inntal, intre Kufstein și Ampass. Astfel nu mai pot fi 
transportate urmatoarele tipuri de marfuri: hartia, cartonul, produse petroliere lichide, cimentul, 
calcarul, ghipsul, cerealele, tevile si alte derivate.
Exceptii de sub aceasta interdictie sunt vehiculele grele de clasa Euro VI, inregistrate pentru prima data
dupa 31 august 2018.

SK(*1) - Restrictia se aplica si pentru vehiculele de peste 3.5 MTMA, in cazul in care acestea tracteaza o
remorca sau semiremorca.

SLO(*1) – Din ultimul weekend din iunie pana in primul weekend din septembrie restrictia se mai aplica
pe sectoarele de drum, indicate mai jos, in ambele directii: sambata intre orele 06:00-16:00; duminica, 
in zilele de sarbatoare legala si zilele nelucratoare intre orele 08:00-22:00:
   - A1- E61/70 Ljubljana – Koper
   - A3 - E70 Divaca (Gabrk) – Fernetici (Fernetti)
   - H5 - škofije – Koper
   - G1-11 Koper – Dragonja
   - G1–6 Postojna – Jelšane

SLO(*2) - Incepand cu data de 1 iunie 2019, se restrictioneaza partial circulatia autovehiculelor de 
transport marfa in zona de nord - est a tarii. Astfel, accesul vehiculelor cu MTMA de peste 7,5 tone care
tranziteaza Slovenia va fi interzis pe drumurile regionale din Carinthia, Drava si Mura. Punctele de 
trecere a frontierei Bistrica ob Sotli, Sredisce ob Dravi, Zavrc și Dobovec vor fi afectate si circulatia va 
fi deviata pe autostrada (A1, A4 sau A5, dupa caz). Singurele exceptii permise sunt transporturile care 
au ca destinatie puncte de incarcare /descarcare situate in aceste regiuni 

CH(*1)- Circulatia este restrictionata si in fiecare noapte intre orele 22:00 – 05:00.

LU(*1) - Pentru vehiculele care vin din Belgia sau Franta, catre Germania, restrictia de sambata si din 
ziua dinaintea sarbatorii se aplica incepand cu orele 23:30 (si nu 21:30 cum este pentru celelalte 
vehicule).
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