Trafic blocat pe DN7! Accident cu 2 tiruri È™i autoutilitar
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Din primele cercetÄƒri s-a stabilit cÄƒ un bÄƒrbat de 23 de ani, din comuna CiocÄƒneÈ™ti, judeÈ›ul DâmboviÈ›a, ca
un ansamblu format din autocamion È™i semiremorcÄƒ, fÄƒrÄƒ încÄƒrcÄƒturÄƒ, din direcÈ›ia PiteÈ™ti cÄƒtre Rm
adaptat viteza în curbÄƒ la dreapta, în coborâre È™i în condiÈ›ii de carosabil umed, condiÈ›ii în care remorca a dera
intrând în coliziune cu o autoutilitarÄƒ VW, condusa din sens opus, pe banda 2, în urcare, de cÄƒtre un bÄƒrbat de 24
ani, din comuna Berca, judeÈ›ul BuzÄƒu.
În urma impactului, autoutilitara a fost proiectatÄƒ într-un alt ansamblu format din autocamion È™i remorcÄƒ, cond
bÄƒrbat de 26 de ani, din comuna Sf. Gheorghe, judeÈ›ul IalomiÈ›a, ce se deplasa în acelaÈ™i sens cu al doilea autove
pe banda 1, în urcare.
ConducÄƒtorii auto au fost testaÈ›i cu aparatul etilotest, rezultând cÄƒ nu au consumat alcool.
În cauzÄƒ a fost întocmit dosar penal pentru sÄƒvârÈ™irea infracÈ›iunii de vÄƒtÄƒmare corporalÄƒ din culpÄƒ.

Pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaÅ£ie pe fondul condiÅ£iilor meteorologice nefavorabile,
poliÅ£iÅŸtii argeÈ™eni recomandÄƒ conducÄƒtorilor auto sÄƒ se intereseze cu privire la starea meteorologicÄƒ de p
care urmeazÄƒ sÄƒ îl parcurgÄƒ È™i sÄƒ îÈ™i echipeze autovehiculul corespunzÄƒtor.

Pe timpul cÄƒlÄƒtoriei cu autovehiculul, circulaÈ›i cu vitezÄƒ redusÄƒ, adaptatÄƒ condiÅ£iilor meteo-rutiere, mÄƒri
de siguranÅ£Äƒ în mers ÅŸi nu vÄƒ angajaÈ›i în efectuarea unor manevre riscante în trafic.

În situaÅ£ia conducerii autovehiculelor pe timp de ploaie abundentÄƒ, este necesarÄƒ utilizarea luminilor de întâlnire
pe timpul zilei, pentru toate categoriile de drum, precum ÅŸi a celor de ceaÅ£Äƒ, în cazul apariÅ£iei acestui fenomen.
Atunci când vizibilitatea în oglinzile retrovizoare ale autovehiculului este redusÄƒ, folosirea luminilor de cÄƒtre ceilalÅ
conducÄƒtori auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurÄƒrii la schimbarea direcÅ£iei de mers.

TotodatÄƒ, recomandÄƒm pÄƒstrarea unei distanÅ£e mai mari faÅ£Äƒ de autovehiculele care circulÄƒ în faÅ£Äƒ, pr
evitarea acÅ£ionÄƒrii bruÅŸte a mecanismului de direcÅ£ie ÅŸi a sistemului de frânare al autovehiculului, pentru ev
acvaplanÄƒrii sau derapajelor necontrolate.

AsiguraÈ›i-vÄƒ cÄƒ instalaÈ›iile de degivrare È™i dezaburire ale autovehiculului funcÈ›ioneazÄƒ în parametri. Pe tim
deplasÄƒrii atât parbrizul cât È™i geamurile laterale ale autovehiculului trebuie menÈ›inute curate pentru o mai bun
vizibilitate.

În cazul rÄƒmânerii în panÄƒ, triunghiurile de presemnalizare trebuie aÅŸezate la o distanÅ£Äƒ mai mare de autoveh
decât în condiÅ£ii normale.

În condiÅ£iile unui trafic aglomerat, precipitaÅ£iile pot determina apariÅ£ia unor blocaje rutiere temporare.
PÄƒstraÅ£i-vÄƒ calmul, nu uitaÅ£i de politeÅ£ea rutierÄƒ ÅŸi nu blocaÅ£i intersecÅ£iile! Nu vÄƒ angajaÅ£i în depÄ
autovehicule fÄƒrÄƒ a avea o bunÄƒ vizibilitate ÅŸi faceÅ£i fiecare manevrÄƒ în trafic, numai dupÄƒ o temeinicÄƒ a

DacÄƒ vÄƒ grÄƒbiÈ›i sÄƒ ajungeÈ›i la destinaÈ›ie, nu uitaÈ›i cÄƒ timpul este preÈ›ios pentru toatÄƒ lumea. ÈšineÈ›i
orice eveniment rutier vÄƒ va consuma mult mai mult timp decât dacÄƒ vÄƒ deplasaÈ›i cu prudenÈ›Äƒ. Nu uitaÈ›i cÄ
pune în pericol nu doar propria persoanÄƒ, ci È™i ceilalÈ›i ocupanÈ›i ai autovehiculului cu care vÄƒ deplasaÈ›i, prec
ceilalÈ›i participanÈ›i la trafic.

Pietonii sunt rugaÅ£i sÄƒ îÅŸi ia toate mÄƒsuri de precauÅ£ie pentru a fi siguri cÄƒ sunt observaÅ£i în trafic de cÄƒt
TotodatÄƒ, îi sfÄƒtuim sÄƒ circule numai pe trotuare, traversarea strÄƒzii sÄƒ o facÄƒ prin locurile permise, la culoar
a semaforului electric ÅŸi numai dupÄƒ ce sunt siguri cÄƒ intenÅ£ia lor de a traversa a fost observatÄƒ de cÄƒtre ÅŸ

InformaÈ›ii actualizate despre situaÈ›ia traficului gÄƒsiÈ›i pe siteul oficial al PoliÈ›iei Române, la secÈ›iunea Infotraf
https://www.politiaromana.ro/ro/info-trafic - vÄƒ recomandÄƒm sÄƒ verificaÈ›i starea traseului pe care urmeazÄƒ sÄ
parcurgeÈ›i, înainte de a pleca la drum.
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Trafic blocat pe ruta PiteÈ™ti - Râmnicu Vâlcea. DouÄƒ tiruri È™i autoutilitarÄƒ s-au ciocnit, în aceastÄƒ searÄƒ. D
existÄƒ doar o singura victimÄƒ, din autoutilitarÄƒ, rÄƒnitÄƒ uÈ™or, care a fost preluatÄƒ de o ambulanÈ›Äƒ SAJ È
spital.

Pompierii sunt faÈ›a locului si asigurÄƒ mÄƒsurile PSI. Din primele date, autoutilitara, destinatÄƒ transportului de m
era goalÄƒ.

?Politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges se afla la fata locului, pentru fluidizare si efectuarea cat mai rapida a
cercetarii locului faptei, in vederea stabilirii cauzelor in care evenimentul s-a produs si a degajarii partii
carosabile.?, susÈ›in reprezentanÈ›ii IPJ ArgeÈ™.

Accident rutier la DeduleÈ™ti. Un tir È™i un microbuz de marfÄƒ s-au ciocnit. Din fericire, nu vorbim despre persoane înca
CITEÈ˜TE È˜I
.. Un
. tatÄƒ din PiteÈ™ti È™i-a violat fiica. BÄƒrbatul a fost reÈ›inut
La faÈ›a locului intervin pompierii de la DetaÈ™amentul PiteÈ™ti cu o autospecialÄƒ È™i un echipaj SMURD.

