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Joi, 20 aprilie 2017

Recomandări privind circulaţia în condiţii speciﬁce anotimpului rece

Atenţie, iarna nu-i ca vara!
În contextul avertizărilor meteo de cod
galben și cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și intensiﬁcări ale vântului
în zona montană, conducătorii auto sunt
sfătuiţi să adopte o conduită preventivă
în traﬁc şi să respecte indicaţiile şi recomandările poliţiştilor rutieri.

Astfel, poliţiţiştii vă recomandă ca, înainte de a pleca la drum, să vă informaţi
temeinic despre condiţiile meteo şi starea
drumurilor. Adaptaţi permanent viteza la
condiţiile de drum (carosabil acoperit cu
zăpadă, gheaţă sau polei).
Circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 de km/h în localităţi, sau 50 de km/h
în afara lor, când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă, mâzgă sau
piatră cubică umedă. Folosiţi corespunzător
sistemul de iluminare-semnalizare şi cel de
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“Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-a suit, cele ce le-a gătit
Dumnezeu celor ce-L iubesc pe
dânsul”. (I Cor. 2).
LINA MAGHIAR,
JUTKA HENDLI,
IULIU PONTOŞ,
VIORICA VLAD.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



O inimă caldă, un suﬂet plin de bunătate s-a ridicat
la ceruri şi a lăsat un gol imens
în suﬂetele noastre, acum la
despărţirea de fratele şi cumnatul nostru drag,
MIRCEA BICHIŞ.
Dumnezeu să te odihnească în pace şi să te aşeze de-a
dreapta Sa. Sora Tatiana şi
cumnatul Claudiu. (3235)



Cu adâncă durere în
suﬂete ne alăturăm cuscrilor
noştri, Tatiana şi Claudiu, la
pierderea fratelui şi cumnatului lor drag,
MIRCEA BICHIŞ.
Sincere condoleanţe. Familia
Porumb. (3236)

climatizare şi dezaburire, pentru a vedea și a
putea ﬁ văzuţi în traﬁc. Reamintim că legislaţia rutieră prevede obligativitatea folosirii
luminilor de întâlnire, în afara localităţilor
şi în timpul zilei. Asiguraţi-vă o vizibilitate bună în habitaclul maşinii prin curăţarea
parbrizului, geamurilor laterale şi a lunetei
şi să aveţi în perfectă stare de funcţionare
sistemul de climatizare şi ştergătoarele de
parbriz. Păstraţi în mers o distanţă suﬁcientă pentru a putea opri în condiţii de siguranţă, atunci când condiţiile de deplasare
sunt nefavorabile. Atunci când circulaţi pe
drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau
polei, echipaţi autovehiculul cu anvelope de
iarnă, iar în cazul autovehiculelor cu masa
totală mai mare de 3,5 tone, montaţi pe roţi
lanţuri sau alte echipamente antiderapante
omologate. Prevederile legale în vigoare
interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca
acestea să ﬁe dotate cu anvelope de iarnă,
pe drumurile publice acoperite cu zăpadă,



Ne alăturăm mătuşii
noastre Lucia şi vărului nostru Horea, în aceste clipe grele, când se despart de soţul şi
tatăl lor drag,
MIRCEA BICHIŞ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace şi pe voi să vă mângâie. Raluca şi George Porumb.
(3237)



Regret enorm moartea
prietenului meu,
MIRCEA BICHIŞ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Condoleanţe familiei.
Avocat Adrian Popa. (3241)



În aceste momente de
profundă durere suﬂetească
pricinuită de trecerea la cele
veşnice a naşului nostru,
MIRCEA BICHIŞ,
suntem alături de familia
greu încercată. Un ultim omagiu de preţuire îţi aducem pe
această cale. Dumnezeu să
te odihnească, suﬂet bun! Finii Mircea, Claudia, Dragoş şi
Vlad Puşcaş. (3255)



Ne alăturăm la marea
durere a familiei colegului şi
prietenului nostru,
ec. MIRCEA BICHIŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică şi să aline durerea familiei. Fam. Viorica şi Avram
Jeﬂea. (3260)

gheaţă sau polei, nefăcând referire la o anumită perioadă a anului. Pentru a ﬁ acceptate
ca anvelope de iarnă, cauciucurile trebuie
să ﬁe inscripţionate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără
a include în această categorie anvelopele
marcate numai cu inscripţia ,,all seasons”.
Veriﬁcaţi periodic acumulatorul autovehiculului. Nu bruscaţi comenzile şi folosiţi cu
preponderenţă frâna de motor. Nu în ultimul rând, conducătorii auto începători sunt
rugaţi să evite, pe cât posibil, conducerea
autovehiculului în condiţii de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanţe mari,
dată ﬁind experienţa redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. De asemenea, le reamintim că, dacă au mai puţin
de un an de practică, viteza maximă admisă
în afara localităţilor este cu 20 km/h mai
mică. Când vă deplasaţi în coloană, evitaţi
să depăşiţi. Această manevră nu vă scurtează semniﬁcativ timpul de deplasare, însă vă



IUTCA,
ai plecat prea devreme şi neaşteptat dintre noi. Blândeţea şi
bunătatea ta vor rămâne mereu
în amintirea noastră. Odihneşte-te în pace! Compartimentul Juridic al Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Oradea.
(3239)



Sincere condoleanţe familiei dr. Sarca Eugenia,
la trecerea în neﬁinţă a tatălui
drag. Familiile Ritli şi Pallag.
(3241)



Sincere condoleanţe
colegei dr. Sarca Eugenia, în
aceste clipe grele cauzate de
pierderea tatălui drag. Dr. Florea Mirela. (3254)



Cu durere în suﬂete
anunţăm trecerea în neﬁinţă a
scumpei noastre mame,
LINA HORA,
de 87 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Ioan,
Viorica şi Horea. (3243)



Suntem alături de familia Hora Ioan, la marea durere suferită prin trecerea în neﬁinţă a mamei dragi. Fam. Nica
şi Haiaş. (3244)



Suntem alături de cumnatul nostru Hora Ioan, în aceste momente de grea încercare
pricinuite de trecerea în neﬁinţă a mamei sale. Fam. Gobordan. (3245)

poate pune viaţa în pericol. Totuşi, când depăşirea este absolut necesară, asiguraţi-vă
temeinic înaintea efectuării acestei manevre şi semnalizaţi din timp intenţia dumneavoastră. În zilele cu ploi, lapoviţă, ninsoare şi temperaturi scăzute, ﬁţi mai atenţi
la pietoni. Aceştia sunt mai puţin prudenţi,
merg zgribuliţi, se ascund sub umbrele, privesc mai puţin în jur şi se asigură mai puţin
la traversare! Pietonilor li se recomandă să
evite pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi
în condiţii de vizibilitate redusă. Totodată,
pietonii trebuie să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze
la efectuarea acestora numai după ce sunt
siguri că traversarea se poate face în condiţii de siguranţă, ţinând cont de faptul că
în condiţii de carosabil umed sau alunecos,
spaţiul de frânare al autovehiculelor creşte
simţitor. 



Suntem alături de cuscrii noştri şi de scumpa noastră
noră, în marea durere pricinuită de pierderea celui care a fost
tată, socru, bunic şi străbunic,
PANDELE AVRIGEANU.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe. Familia Erica şi Ioan Mang.
(3232)



Profund îndurerată îmi
iau rămas bun de la distinsa
mea vecină,
doamna
ELENA CHEVARI.
Absenţa ei dureroasă o voi
simţi alături de familia greu încercată, căreia îi transmit întreaga mea compasiune. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Dr. Dana Romanescu. (3246)



Regretăm plecarea
dintre noi a stimatei noastre vecine,
EUGENIA OROS.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Budurean şi Dumbravă. (3247)



O inimă mare a încetat să mai bată, un suﬂet bun
s-a ridicat la cer. Ne despărţim
de cea care a fost draga noastră
mamă şi soacră,
VICTORIA GAVRIŞ,
în vârstă de 78 ani. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Înmormântarea va avea loc
în data de 21 aprilie 2017, ora
14.00, din Capela Haşaş. Fiul
Gelu cu soţia Camelia şi ﬁul
Emil. (3250)



Cu suﬂetele răscolite
de durere ne luăm rămas bun
de la draga noastră bunică,
VICTORIA GAVRIŞ.
Nepoata Ioana, soţul Sorin şi
strănepoata Elena. (3251)



Cu suﬂetele îndurerate
ne luăm rămas bun de la draga noastră bunică şi străbunică,
VICTORIA GAVRIŞ.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace. Lavinia,
Horia şi Andrada. (3252)



Fie ca Lumina veşnică să-i însoţească suﬂetul bun
spre ceruri celei care a fost,
VICTORIA GAVRIŞ.
Fam. Vaida. (3253)



Cu durere în suﬂet şi
deosebită tristeţe ne despărţim
de bunul nostru soţ, tată, bunic,
IULIU PONTOŞ,
fost maistru la Gr. Şc. Traian
Vuia, plecat la cele veşnice la
numai 71 de ani. Înmormântarea va avea loc în 21 aprilie, ora
12.00, din Capela Haşaş. Dormi în pace! Familia.



Un gând pios de mângâiere pentru prietena Sabina
Chirila, în aceste clipe grele de
dureroasă despărţire de ﬁica sa
dragă,
LIVIA CHIRILA.
Dormi în pace, suﬂet bun!
Stela Chirila. (3262)

