
Zambiti, se filmeaza si se amendeaza
Reporterul Sibiu Standard a petrecut cateva ore cu politistii care stau cu radarul prin Sibiu.
 Joi dimineata, soseaua Alba Iulia. " Opriti autoturismul marca Renault, culoare alb, cu numarul de
inmatriculare B-XX-WJD! ", transmite prin statie agentul din masina dotata cu aparatura de supraveghere
a traficului si masurare a vitezei de deplasare. " Care este viteza cu care a fost inregistrat de radar? ", vine
intrebarea de la echipajul stationat la o distanta de 500 de metri. " Autoturismul marca Renault, culoare
alb, cu numar de inmatriculare B-XX-NJD care se deplasa dinspre centru catre Aeroport a fost filmat si
inregistrat de aparatul radar circuland cu viteza de 73 km/h, la ora 10:42 ", comunica agentul de la radar.

 In doua ore si jumatate de cand si-au inceput serviciu, echipajul cu radar de pe Şoseaua Alba Iulia au dat
25 de sanctiuni. Se pare ca radarul a fost deconspirat si in trafic soferii isi dau semnale cu farurile. "
Faptul ca am fost observati si conducatorii auto se avertizeaza duce la micsorarea riscului de accident prin
faptul ca se circula cu viteze foarte mici. Scopul radarului nu este sa dea un numar mare de amenzi, ci sa
reduca, prin simpla prezenta, numarul de accidente ", declara Ştefan Gheorghe, agent sef adjunct
Serviciul Politie Rutiera. Majoritatea celor care au depasit viteza legala in dimineata de joi sunt soferi de
autoturisme, tineri si cu permis obtinut de unu-trei ani. Fiind vorba de radar si aparatura video ei stiu ca
exista probe care-i incrimineaza. De aceea majoritatea soferilor sunt cooperanti, dau actele si cateodata
platesc amenda pe loc. Foarte putini incearca sa manipuleze politistii cu texte de genul " Şefu, ma
grabeam, nu se poate sa nu ma amendati? ".

 Şase radare mobile in judet
 Serviciul Politie Rutiera din cadrul IPJ Sibiu are sase radare mobile, doua in municipiul Sibiu, unul in
municipiul Medias si trei pentru judet. Dintre acestea, trei sunt neiscriptionate, fiind luate in trafic drept
masini civile. Sunt folosite si in mers dar de cele mai multe ori supravegheaza traficul stationate pe
trotuare sau ascunse vederii.

 Radarele de oras
 In municipiul Sibiu locurile frecvente de amplasare a radarelor sunt soseaua Alba Iulia, bulevardul Vasile
Milea, Victoriei, Corneliu Coposu, strazile Ştefan cel Mare, Morarilor. Dar masinile echipate cu aparatura
de supraveghere a traficului si masurarea vitezei de deplasare sunt folosite in oras nu numai pentru viteza
ci si pentru neacordare de prioritate, depasire neregulamentara sau indisciplina pietonala.
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