
INAMICUL NUMARUL 1 - Viteza a ucis 28 de oameni
28 de morti si aproape 60 de raniti grav. Acesta este bilantul celor peste 60 de accidente grave
inregistrate pe sosele sibiene, in prima jumatate din 2005.
  In plus, Politia rutiera a dat 42.000 de amenzi, cu 6.000 mai multe decat in aceeasi perioada a anului
trecut. Potrivit conducerii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Sibiu viteza si neadaptarea acesteia
la conditiile de drum este de vina in 30 la suta din totalul accidentelor petrecute.
  
  Comisarul-sef Ioan Arsenie, adjunctul sefului IJP Sibiu sustine ca, desi activitatile preventive s-au
dublat, numarul accidentelor grave nu a scazut, ci a batut pasul pe loc. Oamenii legii spun ca, in cele mai
multe cazuri in care accidentele s-au soldat cu pierderi de vieti omenesti, soferii erau doar pasageri prin
Sibiu si proveneau din judetele invecinate. 
  Potrivit statisticilor IJP Sibiu, in cele 63 de accidente cu urmari grave petrecute de la inceputul lui 2005,
28 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 58 au ajuns in stare grava si foarte grava la Spitalul Clinic
Judetean. "Am observat in primele luni ale acestui an o scadere nesemnificativa a numarului de accidente
grave ceea ce denota ca actiunile preventive nu prea au dat roade. De la inceputul anului si pana la
sfarsitul lunii iunie, 21 de persoane au fost ranite usor, in 20 de accidente, pe cand viteza a facut 14
victime in cele 13 accidente usoare care s-au produs. In plus, din cauza indisciplinei pietonilor au avut
loc, in primele sase luni ale anului, 15 accidente grave de circulatie cu sase morti si 11 raniti grav, iar
viteza a facut alte 12 victime si 16 raniti gravi", sustine Arsenie.
  
  Agentii de circulati recunosc faptul ca principala cauza a accidentelor grave petrecute pe soselele sibiene
o reprezinta viteza excesiva. Politistii spun ca soferii se grabesc si uita sa mai ridice piciorul de pe pedala
de acceleratie atunci cand pleaca la drum. Pe locul doi este pusa indisciplina pietonilor si apoi depasirile
in care soferii se aventureaza fara a observa ca din sens opus se apropie un alt vehicul. 
  Totodata, statisticile oamenilor legii arata ca pe DN1 au avut loc nu mai putin de 22 de accidente grave
in aceasta perioada, in care si-au pierdut viata 15 persoane, iar alte 19 au fost grav ranite. "In tot acest
timp, am dat 42.000 de amenzi, cu 6.000 mai mult ca in aceeasi perioada a anului precedent si asta din
cauza indisciplinei in trafic. Cred ca activitatea Politiei sibiene a fost destul de activa. O dovada clara
sunt si cele 1576 de permise de conducere retinute, din care 509 pentru conducere sub influenta
alcoolului", adauga 
  comisarul-sef Ioan Arsenie.
  
  VITEZA. Accidentele grave, care au avut ca principala cauza viteza, si in urma carora si-au
pierdut viata mai multe persoane s-au produs, in general, pe tronsoanele de drum national. 
  
  Marian CRACIUN

Pagina 1 / 1


