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Dragi elevi vă rog să conspectați din materialul transmis, să priviți cu atenție imaginile, 

iar când ne vom discuta. Sănătate și stați cuminți acasă. 

CCaarraacctteerriissttiicciillee  ssiisstteemmeelloorr  ddee  ttrraannssppoorrtt  rruuttiieerr  ––  IInnffrraassttrruuccttuurraa  ssiisstteemmeelloorr  ddee  

ttrraannssppoorrtt  rruuttiieerr  

 
 Infrastructura rutieră este constituită din reţeaua de căi rutiere. Aceasta reprezintă 
suportul special amenajat pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, incluzând: 
 

 căile de rulare propriu-zise;  
 podurile; 
 viaductele; 
 pasajele denivelate; 
 tunelurile; 
 construcţiile de apărare şi consolidare; 
 plantaţiile; 
 indicatoarele şi instalaţiile pentru circulaţie;  
 trotuarele; 
 locurile de parcare şi staţionare; 
 cantoanele, clădirile de serviciu; 
 orice amenajări  destinate apărării şi exploatării drumului. 

 
 Drumul reprezintă calea de comunicaţie terestră, special amenajată pentru circulaţia 
autovehiculelor şi a pietonilor. 
 
 Elementele constructive ale drumului sunt: 
 infrastructură 
 suprastructura 

 
 Infrastructura drumului cuprinde totalitatea lucrărilor care susţin suprastructura, 
asigurând legătura cu terenul şi transmiterea către acesta a eforturilor statice şi dinamice.  
 Elementele infrastructurii sunt: 
 terasamentele sau lucrările de pământ 
 lucrările de artă (poduri, viaducte, tuneluri etc.) 

 

 Terasamentul este o lucrare executată în pământ în vederea realizării unei construcţii, a 
unei căi ferate sau a unui drum. 
 Rolul terasamentelor este de a asigura continuitatea şi stabilitatea căii rutiere, precum şi 
siguranţa circulaţiei la vitezele şi încărcăturile prescrise. Suprafaţa superioară amenajată a 
terasamentelor, reprezintă patul drumului. Zona activă a terasamentelor, din patul drumului 

 Transportul rutier are ponderea cea mai ridicată în totalul 
transporturilor realizate în prezent, beneficiind de o infrastructură vastă 
şi complexă, capabilă să asigure legătura cu cele mai izolate regiuni dar 
şi cu alte moduri de transport. 



până la adâncimea la care nu se mai resimt influenţele sarcinilor verticale, se numeşte complex 
rutier. 
 

 Podul este o construcţie realizată din lemn, 
piatră, metal, beton etc. care susţine o cale de 
comunicaţie terestră (drum sau cale ferată), asigurându-i 
continuitatea peste un obstacol natural sau artificial. 
 
 
 
 Viaductul este o construcţie asemănătoare cu un pod, care 
asigură continuitatea unei căi de comunicaţie terestră deasupra unei văi, 
deasupra unui alt drum etc. 
 
 Tunelul este o construcţie de artă care permite realizarea unei căi 
de comunicaţie subterane, străbătând, după un anumit traseu, masa 
rocilor de munte (tuneluri de munte), a rocilor din oraşe la mică adâncime 
(metrouri şi alte tuneluri orăşeneşti) sau a rocilor de sub fundul apelor 
(tuneluri sub ape curgătoare, lacuri sau strâmtori maritime). 
 Axa drumului  reprezintă locul geometric al punctelor de pe partea carosabilă egal 
depărtată de margini. 
 

 Traseul drumului reprezintă proiecţia axului pe plan orizontal; este format din 
aliniamente şi curbe. 
 

 Profilul longitudinal al drumului  reprezintă proiecţia axei drumului în plan vertical; 
este format din declivităţi şi curbe. 
 

 Profilul transversal al drumului  reprezintă intersecţia corpului drumului şi a suprafeţei 
terenului natural cu un plan vertical. Profilul transversal al drumului poate fi completat de piste 
suplimentare pentru pietoni şi biciclişti. 
 Suprastructura înglobează totalitatea lucrărilor care alcătuiesc corpul propriu-zis al 
drumului. Ea este alcătuită din mai multe straturi suprapuse: 

 îmbrăcămintea drumului, care suportă direct acţiunea traficului şi a agenţilor 
atmosferici, formată din:  

• stratul de uzură 
• stratul de legătură 
 stratul de bază (de rezistenţă) 
 
 stratul de balast 
 
 fundaţia drumului 
 
 

  
 

 Clasificarea drumurilor  

 Drumurile din reţeaua rutieră se clasifică: 

 după capacitatea platformei de a suporta anumite sarcini 

 după capacitatea de a admite o deformare 

 din punctul de vedere al folosirii şi administrării 

 din punctul de vedere al traficului şi al vitezei de proiectare 

 după influenţa pe care o au asupra exploatării vehiculelor 
 



 După capacitatea platformei, în special a părţii carosabile, de a face faţă anumitor 
sarcini, deosebim: 
 sisteme rutiere uşoare, capabile să reziste unui trafic de 1000-1500 t/zi 
 sisteme rutiere mijlocii, care suportă un trafic de 1500-2500 t/zi 
 sisteme rutiere grele, capabile să suporte un trafic de peste 2500 t/zi 

 

 După capacitatea de a admite o deformare, deosebim: 
 sisteme rutiere rigide, care conţin un strat de beton sau macadam cimentat, în scopul 

de a înlătura orice deformaţie a drumului sub acţiunea vehiculelor 
 sisteme rutiere nerigide, care admit deformaţia drumului sub acţiunea vehiculelor şi 

revenirea la starea iniţială după trecerea acestora 
 sisteme rutiere semirigide 

 

 Din punct de vedere al folosirii şi administrării, există drumuri: 
 drumuri publice 

 de interes vital 
• autostrăzi 
• drumuri expres 
• drumuri naţionale europene 
• drumuri naţionale principale 
• drumuri naţionale secundare 

 de interes local 
• drumuri judeţene 
• drumuri comunale 
• străzi 

 Drumuri private 
• drumuri agricole 
• drumuri forestiere 
• drumuri miniere etc 

  

 Drumurile publice sunt drumuri destinate cerinţelor de trafic rutier a întregii populaţii şi 
ale economiei naţionale 
 Drumurile private sunt drumuri care satisfac cerinţele de trafic rutier ale unor agenţi 
economici sau persoane. 
 Autostrada este drum naţional de mare capacitate şi viteză, rezervat exclusiv circulaţiei 
autovehiculelor, care nu deserveşte proprietăţi riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale 
separate printr-o zonă mediană, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de 
staţionare de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor 
fiind permise numai în locuri special amenajate 

 
(1) – zonă mediană 
(2) – racord 
(3) – benzi de circulaţie 
(4) – bandă de urgenţă 
(5) – acostament 
 

 Drumul naţional este un drum care leagă între ele centre importante ale ţării şi a cărui 
îngrijire se află în seama administraţiei centrale. 
 Drumul expres (rapid) este un drum naţional accesibil numai prin noduri sau intersecţii 
reglementate, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, se desfăşoară în afara localităţilor şi 
pentru care oprirea / staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise. 
 Drumul naţional european este drum naţional deschis traficului internaţional (care este 
parte a unui drum european). 



 Drumul cu 4 benzi este un drum naţional accesibil prin intersecţii reglementate, cu 
traseu care poate traversa localităţi şi pentru care oprirea / staţionarea pe partea carosabilă 
sunt interzise. 
 Drumul judeţean este un drum de interes local care leagă localităţi din acelaşi judeţ, 
fiind întreţinut de administraţia judeţului respectiv. 
 Drumul comunal este un drum de interes local care leagă mai multe comune între ele, 
fiind întreţinut de administraţia comunelor respective 
 Şoseaua este un drum interurban, pietruit sau asfaltat sau stradă largă, frumos 
amenajată, la intrarea într-un oraş, care continuă căile de comunicaţie interurbane; poate fi 
naţională, judeţeană sau comunală (din fr. chaussée). 
  

  
 

CCaarraacctteerriissttiicciillee  ssiisstteemmeelloorr  ddee  ttrraannssppoorrtt  rruuttiieerr  ––  MMiijjllooaaccee  ddee  ttrraannssppoorrtt  rruuttiieerr  
 
 Mijloacele de transport rutier sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate 
pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de 
comunicaţie rutieră 
 Vehiculul rutier este un sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau 
fără mijloace de autopropulsare şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de 
persoane şi / sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. 
 În sensul ordonanţei de urgenţă nr.119/14.07.2005 privind transporturile rutiere, sunt 
considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi autotractoarele, definite 
astfel: 

 autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia 
vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi; 

 remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un 
autovehicul; 

 semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o 
axă de tractare, astfel încât asupra tractorului sau axei de tractare se exercită o forţă 
verticală semnificativă; 

 autotractor - vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau 
în principal tractării de remorci / semiremorci. 

 

 Clasificarea autovehiculelor 

 Autovehiculul este principalul mijloc de transport rutier, fiind realizat într-o mare varietate 
de forme constructive, care pot fi clasificate după mai multe criterii: 
 După destinaţie, există următoarele categorii de autovehicule: 
 pentru transportul călătorilor (autoturisme , autobuze) 
 pentru transportul mărfurilor 
 speciale 

Autoturismul este un automobil destinat transportului de persoane, având cel mult nouă 
locuri (inclusiv cel al conducătorului auto). Poate tracta şi remorci a căror masă să nu 
depăşească masa autoturismului tractor. 

 

 După capacitatea cilindrică a motorului, autoturismele pot fi: 
 foarte mici, (microturisme), cu capacitate cilindrică mai mică de 600 cm3; 
 mici, cu capacitate cilindrică între 600 şi 1300 cm3; 
 mijlocii, cu capacitate cilindrică între 1300 şi 2500 cm3; 
 mari, cu capacitate cilindrică peste 2500 cm3. 

 După tipul caroseriei, autoturismele pot fi: 
 cu caroserie închisă: 

a. cupeu (2 uşi, 2-4 locuri) 
b. sedan (4 uşi, 4-7 locuri) 



c. berlină (variantă de sedan, dar mai scurtă) 
d. limuzină (4 uşi, 6 geamuri laterale, 6-8 locuri) 

 cu caroserie deschisă sau transformabilă:  
e. roadster (2 uşi, 2-3 locuri, acoperiş decapotabil) 
f. spider (spaţiu amenajat în spatele scaunelor din faţă) 
g. cabriolet (2 uşi, acoperiş decapotabil) 
h. cabrio-cupeu (acoperiş pliabil dar cu rame fixe, 2-5 locuri) etc. 

 speciale 
i. combi sau station (2-4 uşi laterale şi una în spate, 5-8 locuri) 
j. de curse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autobuzul este un automobil destinat transportului de persoane şi bagaje, având mai 
mult nouă locuri (inclusiv cel al conducătorului auto). Poate tracta şi remorci. 

 După destinaţie, autobuzele pot fi: 
 urbane, pentru transportul în comun în interiorul oraşelor, amenajat cu locuri pe scaune, 

coridor de trecere şi cel puţin două platforme pentru urcarea / coborârea rapidă în staţii; 
pot fi construite în variante articulate sau etajat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 interurbane, amenajate cu locuri pe scaune, coridor îngust şi 
spaţii pentru transportul bagajelor (sub suprastructură sau 
pe acoperiş); 

 
 
 

 
 
 

 autocare, pentru transportul pe distanţe lungi şi numai pe 
scaune a turiştilor, având locuri amenajate pentru 
transportul bagajelor. 

 

 După numărul de locuri şi lungimea totală, autobuzele pot 
fi: 
 de capacitate foarte mică (microbuze): până la 15 locuri, lungime totală mai mică de 5m 
 de capacitate mică: 15 – 30 locuri, lungime totală până la 7,5 m 
 de capacitate medie: 30 – 40 locuri, lungime totală de 7,5 – 9,5 m 
 de capacitate mare: peste 40 locuri, lungime totală peste 9,5 m 

 Autovehiculele speciale pot fi: 

 autovehicule specializate în transportul unor categorii de mărfuri 
• autocisterne, echipate cu recipiente pentru transportul lichidelor 
 
 
 
 
• autoizoterme, având caroseria închisă, termoizolantă, fără 

instalaţie frigorifică, destinată transportului de mărfuri perisabile 
 

 
• autofrigorifice, având caroseria închisă, termoizolantă, cu 

instalaţie frigorifică, destinată transportului de mărfuri perisabile 

 

 

 autovehicule tehnice, destinate anumitor servicii sau echipate cu instalaţii sau maşini de 
lucru care permit executarea unor lucrări suplimentare faţă de transportul propriu-zis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• autosanitare, echipate cu instalaţii medico-sanitare 
 
 



• autosalubriere destinate serviciilor de salubritate 
(autogunoiere, automăturătoa-re, autovidanjoare, 
autostropitori) 

 
 
 
• automacarale şi autostivuitoare, echipate cu macara pentru ridicarea şi uneori 

transportul unor sarcini 

 

 

 

 

 

 
• autoturnuri, echipate cu un eşafodaj 

pe suport telescopic, destinate 
instalării şi întreţinerii reţelelor 
electrice aeriene 

 

 

 

• autoateliere, amenajate cu utilaje destinate depanărilor şi reparaţiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• autobasculante, având o benă metalică basculantă 
 
 
 
• autotractoare, amenajate pentru tractarea de remorci, semiremorci sau a alte 

autovehicule 
 
 
 
 
 
 
 
 

 autovehicule a căror sistem de propulsie prezintă anumite particularităţi: 



• autovehicule cu efect de sol (pernă de aer), cu sistem de propulsie şi sustentaţie 
aerodinamic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• autoamfibii, prevăzute cu echipament de propulsie 
care le permite şi deplasarea pe apă 

 

 
 Autovehiculele pot fi clasificate şi după particularităţi constructive: 
 după tipul motorului 

- cu motor termic 
- cu motor electric 

 după tipul transmisiei 
- cu transmisie mecanică 
- cu transmisie hidraulică 
- cu transmisie hidromecanică 
- cu transmisie electrică 

 Un alt criteriu de clasificare a autovehiculelor este capacitatea de trecere. Capacitatea 
de trecere caracterizează proprietăţile de înaintare a automobilelor. 
 După capacitatea de trecere autovehiculele pot fi: 
 cu capacitate de trecere normală (destinate deplasării pe drumuri bune) 
 cu capacitate de trecere mare (destinate deplasării pe drumuri de orice categorie; se 

numesc şi autovehicule de teren) 

 O caracteristică importantă o constituie formula 2ptx2pm, în care pt este numărul total al 
punţilor sau al osiilor, iar pm este numărul punţilor motoare. Din acest punct de vedere, se 
deosebesc următoarele tipuri de automobile: 

• 4x2, acestea având o capacitate normală de trecere 
• 4x4, 6x4 şi 6x6 cu capacitate de trecere mare 

 

 

 Parametrii tehnico-constructivi ai mijloacelor de transport rutier 

 În practica transporturilor rutiere cei mai uzuali parametrii tehnico-constructivi sunt 
următorii: 
 sarcina utilă – masa (greutatea) încărcăturii pe care o poate transporta un autovehicul 

destinat transportului de marfă; se indică în kg (N), de regulă, pentru drumuri asfaltate; 
 masa proprie a autovehiculului – masa autovehiculului echipat complet, alimentat, 

fără sarcina utilă şi personal de deservire (kg); 



 masa totală a autovehiculului – masa proprie a autovehiculului la care se adaugă 
sarcina utilă, masa şoferului şi masa personalului de deservire (kg); 

 coeficientul de tară – raportul dintre sarcina utilă şi masa proprie a autovehiculului; 
 masa remorcată a autovehiculului – masa totală a vehiculului remorcat în stare 

încărcată (kg); 
 lungimea utilă a platformei – distanţa măsurată între laturile interioare ale obloanelor 

faţă şi spate (mm); 
 lăţimea utilă a platformei – distanţa măsurată între laturile interioare ale obloanelor 

laterale (mm) 
 suprafaţa utilă a platformei – produsul dintre lungimea utilă şi lăţimea utilă a platformei 

(m2); 
 înălţimea obloanelor laterale (mm); 
 volumul util al platformei – produsul dintre lungimea utilă, lăţimea utilă şi înălţimea 

obloanelor platformei (m3); 
 ampatamentul – distanţa dintre drepte de intersecţie a planului de bază cu plane 

verticale trecând prin centrele roţilor de pe aceeaşi osie (mm); pentru autovehicule cu 
mai mult de două osii, ampatamentul este egal cu suma distanţelor respective (figura a.) 

 ecartamentul (calea) – distanţa dintre centrele feţelor de contact cu terenul a pneurilor 
aceleiaşi osii (figura b.) 

 lungimea automobilului (figura c.) 
 lăţimea automobilului (figura d.) 
 înălţimea automobilului (figura e.) 
 puterea motorului – puterea (kW) maximă a motorului, corespunzătoare unei anumite 

turaţii (rot/min) 
 puterea specifică a motorului – raportul dintre puterea maximă a motorului şi masa 

totală a autovehiculului încărcat (kW/t) 
 cuplul motorului – cuplul motor maxim (daNm), corespunzător unei anumite turaţii 
 cuplul specific al motorului – raportul dintre cuplul motor maxim şi masa totală a 

autovehiculului încărcat  
 indicele de remorcare a autovehiculului – raportul dintre masa remorcii şi masa totală 

a autotrenului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


