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Din cauza condiţiilor meteorologie nefavorabile circulaţia rutieră este închisă pe 16 drumuri
naţionale, fiind îngreunată pe alte 32,  informează Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din  România (CNADNR), citata de 
Mediafax
. De asemenea, sunt 130 de dumuri judeţene cu circulaţie  blocată şi şapte cu circulaţia 
rutiera 
îngreunată, în continuare fiind 78 de  localităţi izolate.

  

Sunt închise A2 (Bucureşti - Feteşti); DN 1D (Albeşti, judeţul Argeş -  Urziceni); DN 21A
(Bărăganul, judeţul Brăila - Ţăndărei); DN 22  (Râmnicul Sărat, judeţul Buzău - Brăila); DN 23
(Focşani - limita  judeţului 
Brăila
; Focşani, judeţul 
Vrancea
-Măicăneşti); DN 23A  (Milcovul; Gologanu, judeţul 
Vrancea
-Ciorăşti).

  

De asemnea, circulaţia este închisă pe DN 23B (Măicăneşti - Ciorăşti,  judeţul Vrancea; DN
24D (Bârlad - Cuca - Galaţi; Bârlad - Tuluceşti,  judeţul Galaţi); DN 2C (Costeşti - Slobozia); DN
2L (Tişiţa - Satu Nou - Ciorăşti); DN 2M (Focşani - Butucoasa; Odobeşti - Andreiaşu de Jos, 

 1 / 2

http://www.mediafax.ro/


Lista drumurilor cu circulaţie închisă sau restricţionată
Vineri, 10 Februarie 2012 15:24

judeţul 
Vrancea
); DN 2N (Bogza - Jitia); DN 2R (Jitia - Vintileasa,  judeţul 
Vrancea
); DN 3 (Lehliu Gară, judeţul Călăraşi - Ostrov, judeţul  Constanţa); DN 65A (Roşiori de Vede -
Turnu Magurele); DN 65E (Roşiori  de Vede - Furculeşti).

  

Potrivit CNADNR, sunt închise căile de linie ferată Ciulniţa-Călăraşi;  Făurei-Buzau (unde este
viscol şi se formează suluri de zăpadă);  Fundulea-Săruleşti (vânt puternic, se formează suluri
de zapadă pe  linie); Medgidia-Negru Vodă (ninsoare abundentă, viscol); Ploieşti Sud-Urziceni 
(vânt puternic şi se formează  suluri de zăpadă, lucrându-se cu utilaje la dezapezire);
Titan-Oltenita  (viscol şi se aşteaptă intervenţia mijloacelor de dezăpezire); 
Urziceni
-Slobozia Veche (vâmt puternic, se formează suluri de zăpadă pe  linie).

  

Pentru a citi si despre circulatia afectata de vreme din Bulgaria, accesati aceasta sectiune  a
site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.mediafax.ro
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