
Ninsorile au tras pe dreapta 150 de TIR-uri in Sibiu
Pe doua drumuri nationale din judetul Sibiu, DN 1 si DN 7, circulatia autovehiculelor cu o capacitate mai
mare de 7,5 tone a fost restrictionata, incepand de duminica seara. in acest fel, zeci de masini de mare
tonaj au fost oprite in judet, pentru ca accesul pe Valea Oltului (DN 7) si spre Brasov (DN 1) a fost
restrictionat din cauza ninsorilor. TIR-urile au fost trase pe dreapta la Punctul de Control Vestem, pe
centura ocolitoare a Sibiului si in parcarile de la Saliste si Miercurea Sibiului. Mai mult, DN 7 - Valea
Oltului a fost inchis circulatiei, ieri dupa-amiaza, din cauza avalansei de zapada. Avalansa s-a produs
intre Brezoi si Calimanesti, la kilometrul 200, zapada cazuta de pe versanti acoperind partea carosabila.
Totodata, un TIR a derapat si a blocat in totalitate soseaua. "Din cauza caderilor masive de zapada, pe
tronsonul Drumului National 7 Vestem-Ramnicu Valcea, circulatia rutiera a fost blocata in totalitate.
Recomandam participantilor la trafic sa respecte indicatiile politistilor rutieri ", s-a aratat, ieri
dupa-amiaza, intr-un comunicat al IPJ Sibiu. Aseara, drumarii din Valcea faceau eforturi mari pentru ca
zapada cazuta pe partea carosabila sa fie indepartata. Sibiul si judetele invecinate se afla pe cod galben de
ninsori pana miercuri.
  
  De la restrictie, pana la inchiderea circulatiei pe DN 7
  
  Decizia restrictionarii circulatiei rutiere a fost luata duminica seara de catre Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania si adusa la cunostinta autoritatilor judetene. Ieri dimineata,
autovehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone au fost oprite in continuare de catre politisti si
drumari. Pe DN 7 Valea Oltului, nu mai puteau circula decat autoturismele si autoutilitarele, in timp ce
TIR-urile de peste 7,5 tone se asezau unul dupa altul in parcarea de la Vestem. Aceeasi situatie se regasea
si pe centura ocolitoarele a Sibiului (pe portiunea dintre Vestem si drumul judetean catre Agnita), la
Saliste si Miercurea Sibiului. Singurele masini de tonaj de peste 7,5 care au fost lasate de politisti sa
treaca au fost cele care se deplasau pe DN 1, pana la Brasov. Lucrurile s-au precipitat insa spre amiaza.
Astfel, ieri dupa-amiaza, pe masura ce ninsorile au crescut in intensitate, s-a decis inchiderea circulatiei
pe DN 7 Valea Oltului. Acest lucru s-a intamplat din cauza unei avalanse de zapada si a unui TIR
rasturnat in judetul Valcea (Brezoi - Calimanesti). in aceste conditii, in punctul de control de la Vestem,
au mai fost lasati sa treaca doar cei care au domiciliul pana la Talmaciu si localitatile invecinate sau cei
care efectueaza transport de marfa sub 7,5 tone pana la limita judetului Sibiu.
  
  Şoferii de TIR si-au pierdut rabdarea
  
  Atmosfera pe drumurile nationale din judetul Sibiu a fost una destul de apasatoare pentru soferii de
TIR. Au existat soferi care au prins inca de duminica seara restrictionarea pentru autovehiculele mai mari
de 7,5 tone. "Este o decizie foarte grea pentru noi si cred ca trebuia sa ne informeze mai din timp.
Conditiile sunt foarte dificile, pentru ca nu putem lasa masinile incarcate si sa ne retragem intr-un loc.
Stau de duminica si am ajuns la limita rabdarii. Pierdem foarte multi bani din cauza vremii", ne-a declarat
un sofer de TIR incarcat cu tabla pentru uzina Dacia de la Pitesti. Alti soferi au declarat ca li s-a parut o
masura extrem de dura inchiderea circulatiei pe tronsonul Sibiu - Ramnicu Valcea, inainte de avalansa de
zapada de pe Valea Oltului. "Drumul este negru si cred ca ne puteau lasa pe noi, cei care transportam
marfa pana la Valcea sau Pitesti". Numarul TIR-urilor stationate in Punctul de Control Vestem si pe
centura ocolitoare a Sibiului trecea ieri dupa-amiaza de 150.
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