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Domeniul: Statistica Transporturilor 
 

Lungimea căilor de transport la sfârșitul anului 2020 

• La sfârșitul anului 2020, comparativ cu finalul anului 2019, lungimea autostrăzilor 
a crescut cu 6,2%, respectiv cu 54 km; 

• Liniile de cale ferată electrificate reprezentau 37,5% din lungimea reţelei de căi 
ferate în exploatare la sfârșitul anului 2020. 

 

La 31.XII.2020, lungimea drumurilor publice totaliza 86791 km, din care 17913 km (20,6%) drumuri 
naţionale, 35085 km (40,4%) drumuri judeţene şi 33793 km (39,0%) drumuri comunale.  

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, structura reţelei de drumuri publice înregistra: 
45,2% (39189 km) drumuri modernizate, în proporţie de 93,5% drumuri modernizate cu 
îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu, 24,9% (21651 km) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere şi 29,9% (25951 km) drumuri pietruite şi de pământ. 

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 33,4% din lungimea drumurilor modernizate 
şi 40,9% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită. 

Din lungimea drumurilor naţionale, 6178 km (34,5%) erau drumuri europene, 920 km (5,1%) 
autostrăzi, iar din punctul de vedere al numărului de benzi de circulație, 1959 km (10,9%) erau 
drumuri cu 4 benzi, 297 km (1,7%) drumuri cu 3 benzi şi 35 km (0,2%) drumuri cu 6 benzi. 

Lungimea drumurilor judeţene cuprindea în proporţie de 43,4% drumuri modernizate și 35,8% dintre 
drumurile comunale erau drumuri pietruite. 

 

      TABELUL 1: Lungimea drumurilor publice 
             - km – 

       Datele tabelului în format (xls)  

 

  31 XII 2019 31 XII 2020 

Categorii de drumuri 
Drumuri 

naţionale 
Drumuri 

judeţene 
Drumuri 

comunale 
Drumuri 

naţionale 
Drumuri 

judeţene 
Drumuri 

comunale 

A 1 2 3 4 5 6 

Drumuri modernizate 16991 14840 6335 17091 15232 6866 

Drumuri cu 
îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere 

720 13227 7418 659 13370 7622 

Drumuri pietruite 144 5310 12377 145 4802 12105 

Drumuri de pământ 18 1706 7305 18 1681 7200 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/transporturi/a21/lung_cailor_transp20r.xls
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      Structura lungimii reţelei de drumuri publice, pe regiuni de dezvoltare, la 31 XII 2020 
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La 31.XII.2020, lungimea liniilor de cale ferată de folosinţă publică în exploatare însuma 10769 km, 
din care 10631 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii cu ecartament larg şi 4 km 
linii cu ecartament îngust. 

Densitatea liniilor la 1000 km2 teritoriu era de 45,2‰. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat, în 
regiunea Bucureşti-Ilfov (156,3‰), regiunea Vest (58,9‰), regiunea Sud-Est (48,8‰) şi regiunea 
Nord-Vest (48,7‰). 

La aceeași dată, lungimea căilor principale era de 5990 km, reprezentând 55,6% din lungimea simplă 
a liniilor de cale ferată în exploatare. 

 

Structura lungimii rețelei de căi ferate în exploatare, pe regiuni de dezvoltare, la 31 XII 2020 
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Informaţii suplimentare: 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate 
comunicatului pe homepage. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia “Lungimea căilor de transport, la sfârșitul anului 2020”, 
termen de apariție 23.04.2021. 
 
Următorul comunicat de presă referitor la “Lungimea căilor de transport, la sfârșitul anului 2021” va apărea la 
data de 26.04.2022. 
 
Arhiva comunicatelor de presă:  https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view 
 

Direcția de Comunicare      
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/transporturi/a21/precizari_metodologice_2020.pdf
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/transporturi/a21/precizari_metodologice_2020.pdf
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