Scris de newsreporter pe 11 ianuarie 2019, 10:26

VISCOLUL provoaca probleme in mai multe
judete
CNAIR a inchis sectoare de drum sau a instituit restrictii de tonaj pe mai
multe drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea si cauza ninsorii si a
viscolului puternic, care determina vizibilitate redusa, scrie Mediafax.
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UPDATE ora 7:56
- Gorj: Doua trenuri au acumulat intarzieri de aproape 4 ore, din cauza unei locomotive
defecte
Doua trenuri au acumulat intarzieri de aproape 4 ore, vineri dimineata, dupa ce locomotiva
trenului Regio care se deplasa pe ruta Targu Jiu – Craiova s-a defectat intre statiile Carbunesti si
Jupanesti.
Potrivit Politiei Gorj, ca urmare a unei defectiuni la locomotiva, trenul Regio Targu-Jiu -Craiova a
avut o intarziere de 110 minute.
Defecsiunea a afectat un alt tren Regio, care circula pe ruta Craiova-Petrosani, acesta
acumuland o intarziere de 120 de minute.
in trenul Regio Targu-Jiu -Craiova erau, in momentul defectiunii, zece calatori, acestia plecand cu
alte mijloace, iar trenul a fost garat in Gara Carbunesti.

in celalalt tren afectat sunt 30 de calatori.
Traficul feroviar, intrerupt pe sectia de cale ferata 202, dupa ce locomotiva trenului Regio 2092 sa defectat intre statiile Carbunesti si Jupanesti, in judetul Gorj, a fost reluat.
UPDATE ora 7:56
- Drumurile nationale blocate din Harghita, deschise circulatiei. Peste 320 de familii, fara
curent
Drumurile nationale din judetul Harghita, blocate vineri din cauza caderilor masive de zapada, au
fost deschise circulatiei, iar autocarul cu 40 de persoane care nu a putut inainta in zona statiunii
Lacu Rosu a plecat dupa doua ore de asteptare, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Potrivit ISU Harghita, pe toate drumurile din judet se circula in conditii de iarna, dupa ce toata
noaptea a nins, insa autocarul blocat pe DN 12 C, pe raza statiunii Lacu Rosu, a plecat dupa
doua ore de asteptare, dupa ce drumarii au reusit sa deszapezeasca portiunea respectiva de
drum.
Nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.
De asemenea, peste 320 de familii din localitatea harghiteana Siclod au ramas fara energie
electrica, dupa ce o retea de medie tensiune si trei posturi de transformare au fost afectate de
caderile masive de zapada.
Un autocar cu 40 de persoane a ramas blocat vineri pe raza localitatii Lacu Rosu, judetul
Harghita, din cauza drumurilor inzapezite.
Judetul Harghita se afla, pana la pranz, sub avertizare meteorologica de ninsori.
Doua drumuri din Vrancea inchise, restrictii pe alte 3 drumuri. Trafic feroviar intrerupt in
Gorj
Doua drumuri nationale din judetul Vrancea sunt inchise din cauza viscolului, iar restrictii de tonaj
au fost impuse pe alte trei drumuri din judetele Bacau si Buzau, potrivit Infotrafic. Traficul feroviar
este intrerupt in judetul Gorj.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca circulatia rutiera este
intrerupta din cauza viscolului pe DN23B, intre Maicanesti si Ciorasti si pe DN2N, intre Bogza si
Dumbraveni din judetul Vrancea.
Tot din cauza viscolului, s-a impus restrictie de tonaj (3,5 tone) pe trei tronsoane de drumuri
nationale: DN11 Onesti – Oituz, judetul Bacau (pana la ora 09.00), DN2G Bacau – Moinesti, judetul
Bacau (pana la ora 10.00) si DN22 Ramnicu Sarat – Braila (pe raza judetului Buzau).
Potrivit Infotrafic, traficul feroviar este intrerupt pe sectia de cale ferata 202, dupa ce locomotiva
trenului Regio 2092, care se deplaseaza pe ruta Targu Jiu – Craiova, s-a defectat intre statiile CF
Carbunesti si Jupanesti, in judetul Gorj.
Nu sunt anuntate porturi sau aeroporturi inchise.
Drumuri inchise si restrictii din cauza zapezii

Astfel, pe DN 11 intre Poiana Sarata – Onesti si pe DN 2G intre Bacau – Moinesti, judetul Bacau,
CNAIR a instituit, vineri dimineata, restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu sarcina maxima
admisa mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si viscolului care determina
vizibilitate redusa.
Pe parcursul noptii, CNAIR a decis inchiderea DN 23B, intre localitatile Maicanesti si Ciorasti, si a
DN 2N, intre localitatile Bogza si Dumbraveni, in judetul Vrancea, din cauza ninsorilor abundente
si viscolului care determina vizibilitate redusa.
Totodata, compania a instituit restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu sarcina maxima admisa
mai mare de 3,5 tone pe DN 22, intre localitatile Ramnicu Sarat si Baile, judetul Buzau, din cauza
viscolului.
Autocar cu 40 de persoane, blocat pe un drum din Harghita dupa ce toata noaptea a nins
Un autocar cu 40 de persoane a ramas blocat vineri pe raza localitatii Lacu Rosu, judetul
Harghita, din cauza drumurilor inzapezite. Nu sunt probleme cu persoanele din mijlocul de
transport in comun, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, pentru deblocarea autocarului
intervin doua utilaje. Autovehiculul a ramas blocat pe DN 12 C, la Lacu Rosu, localitate
componenta a municipiului Gheorgheni.
”DN 12 C este blocat din cauza inzapezirii, pe raza localitatii Lacu Rosu. Un autocar cu 40 de
persoane este blocat pe drum. Intervin doua utilaje de la Drumuri Nationale. Nu sunt probleme cu
persoanele din autocar”, a transmis ISU Harghita.
De asemenea, si alte drumuri din Harghita sunt inzapezite, iar accesul pe ele nu este posibil.
Pe DN 15, la Pasul Creanga, se actioneaza cu doua utilaje de la Districtul Borsec pentru
deszapezire. Accesul masinilor nu este posibil.
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