COMUNICAT DE PRESĂ
Situaţia operativă la data de 20.12.2012 ora 700, din judeţul Călăraşi, generată de
fenomenele meteorologice periculoase – ninsori abundente şi intensificări ale vântului (Cod
Portocaliu, prelungit din data de 19.12.12, de la ora 23:00 la ora 09:00, 20.12.12), este
următoarea:
Drumuri naţionale închise :
DN 3 între localităţile Fundulea şi Călăraşi, închis la data de 19.12.2012, ora 16:00.
DN 41 Olteniţa – Chirnogi – Căscioarele, închis la data de 20.12.2012, ora 01:30.
Drumuri judeţene închise, începând cu data de 19.12.2012, ora 20,00:
DJ 201 B Valea Argovei – Lehliu Gara ; DJ 304 Dorobanţu – Ulmu – Plevna; DJ 301
Budeşti – Vasilaţi – Fundeni ; DJ 303 Călăreţi – Valea Argovei – Mînăstirea ; DJ 402
Fundulea – Solacolu ; DJ 403 Mînastirea – Luica ; DJ 401 C Sohatu - Progresu
Pe Autostrada A2, ca şi pe celelalte drumurile naţionale şi judeţene se circulă
în condiţii de iarnă, carosabilul fiind acoperit parţial cu un strat de zăpadă tasată sau
frământată de 1 - 3 cm. Nu sunt vehicule blocate în trafic.
S-a acţionat pe timpul nopţii pe drumurile naţionale şi judeţene închise, astfel încât
începând cu dimineaţa zilei de 20.12.2012 aceste căi rutiere să fie redate circulaţiei.
În cursul nopţii accesul s-a făcut cu dificultate la un număr de 22 localităţi
(Sănduliţa, Săruleşti Sat, Ostrovu, Valea Presnei, Progresu, Solacolu, Polceşti,
Căscioarele, Valea Popii, Crivăţ, Popeşti, Piţigaia, Nuci, Vasilaţi, Sohatu, Gălbinaşi,
Plătăreşti, Dorobanţu, Podul Pitarului, Fundeni, Buciumeni, Aprozi).
Toate localităţile din judeţ sunt alimentate cu energie electrică .
La data raportării se acţionează cu toate utilajele de care dispun secţiile din
cadrul CNADNR şi S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A..
Instituţia Prefectului ţine să adreseze cele mai calde mulţumiri colegilor din
mass media care au difuzat avertizările meteo, prevenind astfel producerea unor
situaţii nedorite pentru călărăşeni!
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