Conţinutul documentaţiei tehnice de autorizare
a panourilor publicitare:
1. Cerere semnată şi ştampilată de proprietarul panoului în care vor fi obligatoriu specificate: date privind
societatea – adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail, nr. cont, banca la care este deschis contul, numele
reprezentanţilor legali ai firmei, funcţiile acestora, numele persoanei desemnate (din cadrul firmei) să
răspundă de respectarea condiţiilor din autorizaţie, regimul juridic al terenului pe care va fi amplasat panoul
publicitar;
2. Nota de constatare întocmită de către delegatul Secţiei de Drumuri Naţionale pe raza căreia se amplasează
panoul;
3. Acordul Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ;
4. Copie după actul de identitate al persoanei – reprezentantă a beneficiarului, responsabilă de respectarea
condiţiilor din autorizaţie;
5. Certificat de urbanism, în vigoare (copie);
6. Certificat de înmatriculare al firmei, emis de Oficiul Registrului Comerţului;
7. Dovada achitării tarifului de analiza primara, acord prealabil si autorizaţie de amplasament conform
Ordinului MT 1854/2017;
8. Actul de proprietate asupra terenului (pe care va fi instalat panoul) / contract de închiriere (după caz);
9. Fotografii digitale relevante, stocate pe CD sau fotografii color pe hârtie;
10. Breviar de calcul de rezistenţă şi stabilitate vizat de verificatorii de proiecte atestați pentru cerințele A1, A2,
B1;
11. Referatul/referatele verificatorului de proiecte atestat pentru exigenţele A1, A2, B1, conform Legii 10/1995
şi Ord. MLPTL nr. 777/2003;
12. Memoriu care va fi cuprinde: descrierea situației existente, specificarea regimului juridic al terenului pe care
se amplasează panoul, locaţia/poziţia km la care va fi instalat panoul, dimensiunile/forma panoului,
materialele din care este confecţionat, modul de prindere, date privind distanţele de amplasare faţă de
elementele geometrice ale DN, distanțe de amplasare faţă de celelalte panouri publicitare existente în zonă
şi faţă de intersecţiile de drumuri existente;
13. Plan de încadrare în zonă la scara 1/2000 pe care se va marca locaţia propusă;
14. Plan de situaţie scara 1: 500 cu: situația existentă DN (drumul naţional), panoul publicitar şi precizarea
distanţei de la panou la elementele geometrice ale DN, poziţia kilometrică, indicatoare rutiere şi panouri
existente în zonă;
15. Profil transversal DN cu poziţionarea panoului şi specificarea distanţelor de la panou la elementele
geometrice ale drumului;
16. Detalii aferente panoului (cu dimensiunile panoului, dimensiunile înscrisurilor, stâlpi de susţinere, fundaţii
pentru stâlpi);
17. Detalii de prindere a panoului;
18. Afișajul color al panoului;
19. La solicitarea DRDP Iaşi/CNAIR SA se vor prezenta şi alte documente / planuri /detalii în cazul în care
situaţia o impune.
Documentaţia se depune la Secţia de Drumuri Naţionale în 4 exemplare identice în cazul amplasamentelor în zona
drumurilor naţionale europene şi în 3 exemplare identice în cazul amplasamentelor în zona drumurilor naţionale.
Documentaţia întocmită de către un proiectant de specialitate va fi prezentată în format tipărit, în 3 exemplare
identice și complete; toate exemplarele vor avea semnătura şi ştampila proiectantului în original.
Piesele scrise și cele desenate din proiect vor fi vizate de verificator de proiecte atestat pentru cerințele A1, A2 și B1.
Se interzice folosirea materialelor retroreflectorizante la executarea panoului.
Se interzice iluminatul panoului interior şi/ sau exterior (cu sistem propriu de iluminare).
La întocmirea documentației se vor respecta actele normative în vigoare și condițiile specificate în:
Ordonanţa 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor actualizată, Legea 185/2013 privind amplasarea si autorizarea
mijloacelor de publicitate și Ordinul M.T. nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi
amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în
tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice.
Aranjarea actelor, pieselor scrise şi desenate în documentaţie va respecta strict ordinea înscrisă în prezenta anexă.
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