
<b>R�bunarea alb�/b>
Zapada a navalit, ieri, pe strazile din Sibiu si a ingreunat circulatia pe DN 7 si pe DN 1 • Lucratorii
de la Drmuri nationale si-au amintit tarziu cum se face deszapezirea in oras . Tiristii surprinsi
nepregatiti au stat ore in sir in zapada, asteptand sa fie tractati de angajatii de la Drumuri
Nationale . La Paltinis accesul se face greu, iar zapada era, ieri, de peste 50 de centimetri • Inainte
de amiaza, patru persoane au ajuns la spital cu fracturi, dupa ce au alunecat pe zapada • O
Ambulanta care trebuia sa aduca un cardiac la Sibiu a ramas blocata in Amnas timp de aproape o
ora
  
  
  Dupa trei luni de iarna in care sibienii au avut parte de fulgi doar pe ici pe colo, de ieri, nametii le-au
ridicat probleme tuturor celor care au iesit din case. Pe drumurile din judet s-a circulat greu, in conditii de
iarna, mai ales ca au fost caderi abundente de zapada in special in jurul orelor amiezii, dar cea mai grea
situatie s-a intalnit pe Drumul National 7 (DN 7), pe tronsonul cuprins intre localitatile Boita si Caineni. 
  
  Reprezentantii comandamentului de deszapezire, reunit sub tutela Prefecturii Sibiu, spun ca blocajul a
fost cauzat de interventia firava la granita judetului Valcea, pe Valea Oltului.  "Din cauza unei interventii
intarziate s-a facut coloana, apoi zapada a continuat sa cada si s-a ajuns la blocaje. TIR-urile nu au fost
echipate corespunzator, cu lanturi si cu material antiderapant, astfel ca au blocat drumul pe ambele
sensuri. La aceasta ora (n.r. – ora 15), drumul este blocat pe o portiune de 11 kilometri, in care angajatii
de la Drumuri Nationale se chinuie sa tracteze TIR-urile pentru a elibera drumul" , au declarat
reprezentantii Prefecturii.
  
  Nametii au inghitit Sibiul
  Lucratorii de la deszapezire au iesit, in noaptea de 25 spre 26 ianuarie, pe arterele principale de
circulatie din oras. S-a intervenit cu toate utilajele din dotare, in doua randuri, o data pana in ora 3
noaptea, si din nou, dupa ora 5 dimineata.  "Nici pe timpul noptii si nici la primele ore ale diminetii nu au
fost strazi blocate in Sibiu, circulandu-se normal in conditii de iarna. Comandamentul de interventie este
functional de la 1 decembrie 2004. Interventiile pentru deszapezire se desfasoara intr-o anumita ordine,
pornindu-se de la cinci trasee stabilite, care cuprind majoritatea strazilor din municipiu" , au declarat
reprezentantii Primariei.
  Utilajele actioneaza, conform planurilor, mai intai pe traseele traficului greu, apoi pe viaducte si pe
strazile in panta, urmand deszapezirea arterelor principale ale orasului si, apoi a strazilor, in ordinea
fluxului de trafic de pe acestea. In jurul amiezii, cartierele Sibiului au fost transformate in locuri lipsite de
viata. Masinile troienite de zapada s-au miscat greu, iar utilajele de deszapezire au aparut tarziu.
  Pentru intregul sezon rece s-au achizitionat 800 de metri cubi de nisip si 240 de tone de sare. Utilajele de
deszapezire din dotare sunt: 5 autospeciale pentru imprastiat material antiderapant, 6 gredere semipurtate,
2 autogredere, 4 autobasculante, 2 incarcatoare.
  
  Paltinisul, la jumatate de metru de zapada
  Plugurile abia au facut fata pe drumul ce leaga Paltinisul de Curmatura, astfel ca ieri, de la ora 3
dimineata si pana spre seara au urcat si coborat incontinuu.  "Zapada masoara in jur de 50 de centimetri,
dar utilajele de la Drumuri Judetene au tinut, pe cat posibil, drumul accesibil atat spre statiune cat si in
interiorul statiunii" , spun reprezentantii Primariei.
  
  24 de tamponari 
  In municipiul Sibiu s-au inregistrat, in cursul zilei de ieri, 24 de tamponari. 
  Potrivit lucratorilor de la Biroul Politiei Rutiere, acestea au avut loc din cauza strazilor acoperite de
zapada si de polei.
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  Tamponarile s-au produs atat pe strazile importante din oras, cat si pe cele secundare.
  Cauzele majoritatii accidentelor au fost din neacordarea de prioritate, din faptul ca soferii franeaza
brusc, iar in astfel de conditii de trafic, conducatorii auto pierd directia de mers.
  Serviciul Politiei Rutiere a atentionat soferii sa conduca prudent, cu viteza adaptata continuu la trafic, sa
utilizeze frana de motor, iar utomobilele de 3,5 tone sa fie dotate cu lanturi si materiale antiderapante.
  
  Cazuti pe gheata
  Zapada cazuta ieri, in Sibiu, a trimis la spital, numai in primele ore ale diminetii, patru persoane cu
picioarele rupte. Medicii se asteapta ca numarul celor care cad pe gheata sa creasca de la o ora la alta,
mai ales ca majoritatea strazilor laturalnice din municipiu nu au fost deszapezite.  "Numai in primele ore
ale diminetii, in Serviciul Urgente au venit patru persoane cu fracturi, dar probabil vor mai fi astfel de
cazuri pana spre seara. Medicii i-au consulatat pe sibienii cu fracturi si i-au trimis la raze" , a spus dr.
Carmen Natea, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean. 
  
  Ambulanta blocata in zapada
  Zapada de ieri a dat mari batai de cap soferilor de la Serviciul Ambulanta. Pentru a ajunge in satele din
judet, soferii, medicii si asistentii de la salvare au fost nevoiti sa dea adevarate probe de forta. In
incercarea de a ajunge la un caz in localitatea sibiana Amnas, masina Ambulatei a ramas blocata aproape
o ora in mijlocul drumului. In tot acest timp, un barbat bolnav de inima astepta sa fie dus la spital.  "A
fost vorba de un cardiac, care chemase echipa de salvare la Amnas. Din fericire, echipajul a ajuns in timp
util si s-a reusit aducerea bolnavului la Sibiu" , a declarat dispecerul de la Ambulanta.
  Pentru a putea ajunge la casa bolnavului cardiac, echipajul de la Salvare a fost nevoit sa puna mana de la
mana si sa dea zapada la o parte ca sa-si continue drumul.
  
  Incep amenzile la trotuare
  Atat sibienii, cat si asociatiile de proprietari, firmele si institutiile, in conformitate cu Hotararea
Consiliului Local 210 din 2001, au obligatia de a curata zapada de pe trotuarele din fata domiciliilor sau
sediilor.
  Hotararea 210 prevede, la Capitolul 1, articolele 1 si 6, ca tuturor persoanelor fizice si juridice,
institutiilor, societatilor comerciale, asociatiilor de locatari si proprietari, detinatorilor de imobile,
indiferent de destinatia acestora, le revine obligatia sa curete zapada de pe trotuare. Acestia trebuie sa
curete de zapada si gheata imediat dupa depunere sau pana la ora 8 dimineata trotuarele si rigolele din
fata imobilelor pe care le detin sau administreaza.
  Amenzile prevazute sunt de la 500.000 la 700.000 de lei pentru persoane fizice si de la 1.500.000 la
2.500.000 de lei pentru persoane juridice.
  
  
  S.-V.M., Laura BUCIU, Claudia BUIDAN
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