
Frigul, ninsoarea, viscolul si ceata lovesc din nou
Meteorologii avertizeaza ca mai multe regiuni vor fi din nou acoperite de ninsoarea abundenta. Vantul se
va intensifica si el, cu deosebire in zonele din sudul si estul tarii. Temperaturile vor scadea considerabil si
din nou exista pericolul ca situatia creata inainte de Craciun sa se repete. Pentru ca nu vor sa se mai
confrunte cu probleme ca cele aparute in zilele de 23, 24 si 25 decembrie 2003, cand zapada si viscolul au
dus, printre altele, la blocarea mai multor drumuri judetene si nationale si practic la izolarea catorva
orase, autoritatile au decis sa ia masuri de urgenta. Ca sa nu fie puse, ca inainte de Craciun, in situatia
penibila de a asista neputinciosi la blocarea drumurilor si cailor ferate, edilii au demarat deja o serie de
pregatiri. Ele merg de la instruirea celor responsabili cu starea drumurilor pana la amenintari pe ordin
administrativ, pentru cei care nu isi vor face treaba imediat cum va incepe sa cada zapada. Ninsoarea de
acum doua saptamani care s-a abatut asupra mai multor judete i-a luat prin surprindere pe multi dintre
soferii prinsi la volan. In judete precum Braila, Ialomita, Constanta si chiar Bucuresti, sute de
conducatori auto impreuna cu familiile lor si-au petrecut ajunul Craciunului in masinile inzapezite,
situatie creata si din cauza proastei echipari a autovehiculelor. Buzaul a fost unul din punctele critice la
precedenta ninsoare. Aici, autoritatile judetene au dispus deja o serie de masuri pentru evitarea unor
eventuale blocari in cazul unui viscol puternic in zilele urmatoare. De altfel, Buzaul este unul dintre
putinele judete in care responsabilii cu deszapezirea drumurilor si autoritatile judetene si-au facut treaba
cum trebuie in zilele dinainte de Caciun, cand ninsoarea si viscolul au pus stapanire pe aceasta zona. Pe
langa sporirea prudentei, agentii rutieri ii avertizeaza pe conducatorii auto ca, daca pornesc la drum pe
distante mai mari, sa se inarmeze cu tot ce este necesar pentru a evita blocajele, cu atat mai mult cu cat
ninge deja in mai multe judete ale tarii. Nu numai ninsoarea ar putea da de furca participantilor la trafic,
ci si ceata densa care s-a instalat in majoritatea zonelor tarii. Primul lucru pe care trebuie sa-l faca soferii
atunci cand pleaca la drum este sa verifice daca stergatoarele, franele si instalatiile de climatizare
functioneaza bine. In cazul in care drumul este alunecos, se recomada folosirea franei de motor, care insa
nu trebuie actionata brusc. Lanturile si lopetile nu ar trebui sa lipseasca din nici un autoturism in aceasta
perioada. Deocamdata se circula normal in conditii de iarna, fara intreruperi sau blocaje, informeaza
Ministerul Trasporturilor, Constructiilor si Turismului. Carosabilul este acoperit cu un strat de zapada de
1 cm pana la 3 cm in Dobrogea, Muntenia, Oltenia si in zonele de sud-est ale Banatului si Transilvaniei,
zone in care se actioneaza cu utilaje si materiale antiderapante. Se spera ca, prin aceste masuri de
preventie, circulatia sa se poata desfasura si in continuare la parametri apropiati de normalitate.
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