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În zilele lucrătoare, lucrările de îndepărtare a zăpezii şi a
gheţii trebuie finalizate până la ora 7:30, iar în zilele de
duminică şi cu ocazia sărbătorilor legale până la ora 9. În
situaţia în care ninge, se menţine sau se formează polei
în timpul zilei, poate fi necesar, în funcţie de împrejurări,
repetarea lucrărilor de îndepărtare a zăpezii şi a gheţii sau
distribuirea de material antiderapant. Această obligaţie se
încheie la ora 21.hr.
Carosabilul trebuie să fie accesibil de la nivelul
suprafeţelor pietonale, iar zăpada îndepărtată nu
trebuie să constituie un obstacol pentru scurgerea apei
dezgheţate în canalizare.n.

Alte informaţii?
Recomandări practice suplimentare
cu privire la serviciile de iarnă







La cerere vă transmitem cu plăcere regulamentul cu privire
la efectuarea lucrărilor de curăţenie, îndepărtarea zăpezii
şi a gheţii şi distribuirea de material antiderapant la nivelul
trotuarelor. Vă stăm la dispoziţie cu plăcere la numărul de
telefon: Număr pentru autorităţi 115. Acest regulament
poate fi consultat şi pe internet la adresa
www.karlsruhe.de/winterdienst













Treziţi-vă mai devreme! Pentru efectuarea operaţiunilor
necesare în condiţii de iarnă este nevoie de timp, iar
deplasările dumneavoastră vor implica de asemenea o
durată mai mare.
Informaţi-vă zilnic cu privire la condiţiile atmosferice.
Asiguraţi-vă că lopata pentru zăpadă este în stare
corespunzătoare şi că aveţi la dispoziţie o cantitate
suficientă de material antiderapant grunjos.
Pe cât posibil, utilizaţi mijloacele de transport în comun!
Pregătiţi autovehiculul dumneavoastră pentru utilizarea în
condiţii de iarnă. Pneurile de vară sau profilul insuficient
reprezintă un pericol pentru dumneavoastră şi pentru ceilalţi
participanţi la trafic.
Acordaţi prioritate vehiculelor care asigură servicii de iarnă şi
oferiţi posibilitatea de a vă depăşi şi de a trece prin dreptul
de dumneavoastră. Plugurile de zăpadă ating o lăţime de
până la 3,50 metri.
Parcaţi pe cât posibil cât mai aproape de marginea
carosabilului!
Îndepărtaţi zăpada şi gheaţa şi distribuiţi material
antiderapant pe traseul de la carosabil până la pubelele
dumneavoastră, în caz contrar poate exista riscul
imposibilităţii de golire a acestora.
Vă rugăm să vă îndepliniţi obligaţia de evacuare a deşeurilor
cu conştiinciozitate pentru ca toate persoanele să se poată
deplasa în condiţii de siguranţă şi fără asumarea de riscuri!
Vă rugăm să aveţi în vedere consecinţele grave potenţiale
ale căderilor, în special ale persoanelor mai în vârstă.
Vă rugăm să aveţi în vedere că există eventual riscul de
aplicare a răspunderii dumneavoastră pentru prejudicii!

Puteţi consulta informaţii suplimentare la adresa
www.karlsruhe.de/winterdienst
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Servicii de iarnă
în Karlsruhe
Rumänisch | Românesc

Brrrr. Exact – a venit iarna!
Anotimpul geros înghețat ne influenţează existenţa. Împreună
depunem eforturi pentru a ne asigura că putem trece de
această perioadă fără accidente: curăţăm zăpada şi gheaţa și
distribuim pentru dumneavoastră material antiderapant, iar
dumneavoastră curăţaţi zăpada şi gheaţa şi distribuiţi material
antiderapant pentru dumneavoastră şi pentru alţii.

Cum se procedează?
Activităţi conform planului de
intervenţii pentru servicii de iarnă


Administraţia locală
În acţiune pentru
dumneavoastră


Cine şi ce oferă în cadrul serviciilor
de iarnă? Omul şi maşina




Până la 500 de angajaţi din cadrul diferitelor servicii, societăţi
comunale şi din firmele externe care asigură servicii de iarnă
sunt implicaţi în activitate în caz de apariţie a zăpezii şi a gheţii
Sunt utilizate în total 33 de utilaje de mare capacitate pentru
dispersarea de material antiderapant, precum şi nenumărate
utilaje şi echipamente de capacitate redusă destinate
distribuirii de material antiderapant

Care sunt operaţiunile efectuate?
Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii şi distribuirea
de material antiderapant în caz de necesitate





În caz de ninsoare şi de polei datorat chiciurii şi gheţii
Conform unui plan de intervenţie pentru asigurarea
serviciilor de iarnă, în intervalul cuprins între orele 3 şi 22
În mod repetat pe parcursul unei zile, pe 670 de kilometri
de străzi, cu aproximativ 1.100 de kilometri prevăzuţi pentru
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii şi distribuirea de material
antiderapant, aproximativ 200 de kilometri de piste de
biciclişti şi aproximativ 640 de staţii, la care se adaugă spaţii
publice, poduri şi treceri pietonale







Pentru început sunt curăţate străzile din prima categorie de
prioritate, cum ar fi autostrăzile federale şi naţionale, căile
principale de circulaţie şi drumurile de legătură, traseele
liniilor de autobuz, precum şi sectoarele în pantă şi în rampă
din zonele urbane, în aceste zone fiind împrăştiat material
salin umed sau saramură pură. Drumurile care intră în
cea de-a doua categorie de prioritate, străzile secundare
importante pentru circulaţie sau alte zone de pericol sunt
curăţate ulterior de zăpadă şi gheaţă şi acoperite, la nivelul
acestor fiind dispersat material antiderapant. Toate celelalte
străzi sunt curăţate şi, dacă este cazul, acoperite cu material
antiderapant, în limita capacităţilor noastre.
Concomitent sunt curăţate şi acoperite cu material
antiderapant trecerile pietonale utilizate frecvent, precum şi
zonele pietonale circulate frecvent, cu privire la care nu este
aplicabilă obligaţia de curăţare şi dispersare a materialului
antiderapant de către locuitorii din zonă.
În mod suplimentar este îndepărtată zăpadă şi gheaţa şi sunt
distribuite materiale antiderapante la nivelul tuturor staţiilor şi
pe traseele principale de bicicletă.
Pe suprafeţele carosabile se aplică sare umedă sau se aplică
preventiv saramură pură. Acesta poate fi utilizată în condiţii
mult mai economice în comparaţie cu sarea uscată.
La nivelul căilor intermediare de pe spaţiile verzi,
departamentul de întreţinere a spaţiilor verzi aplică
material antiderapant grunjos.
Pentru a evita contaminarea inutilă a mediului şi pentru
a garanta cu toate acestea în mare măsură siguranţa
suprafeţelor, este aplicată cantitatea necesară de sare,
însă fără a depăşi limitele absolut necesare.

Care sunt limitele posibilităţilor?
Limitele serviciilor comunale
în regim de iarnă
Administraţia locală nu poate fi prezentă permanent peste tot
şi nu dispune de posibilitatea de a îndepărta peste tot zăpada
şi gheaţa şi de a distribui material antiderapant.
Din acest motiv, şi locuitorii trebuie să preia sarcini în cadrul
serviciilor de iarnă.

Dumneavoastră pentru
propria persoană,
dar şi pentru alţii
Care sunt atribuţiile care vă revin?
Regulamentul comunal cu privire
la gestionarea trotuarelor








Proprietarii, titularii drepturilor ereditare de construcţii şi
deţinătorii de terenuri învecinate cu drumurile publice sau
care dispun de o cale de acces către suprafaţa carosabilă
sunt responsabili pentru îndepărtarea zăpezii şi a gheţii şi
aplicarea de material antiderapant la nivelul trotuarelor şi
al altor suprafeţe. Locatorii dispun de posibilitatea de a
transfera obligaţia de îndepărtare a zăpezii şi a gheţii şi de
distribuire de material antiderapant în sarcina locatarilor.
Din considerente de asigurare a protecţiei mediului
trebuie utilizate substanţe grunjoase, de exemplu nisip,
criblură sau cenuşa. Sunt admise sarea sau substanţele pe
bază de sare.
După eliminarea zăpezii, este necesară îndepărtarea
resturilor provenite din materiale de dispersie.
Obligaţia de îndepărtare a zăpezii şi a gheţii şi de
distribuire a materialului antiderapant se aplică pentru
trotuare, suprafeţe pietonale, casa scării, trotuare de-a
lungul suprafeţelor carosabile, trotuare de sub arcade
şi piste de biciclişti şi trotuare comune, fără linie de
delimitare. Pe aceste suprafeţe se va îndepărta zăpada şi
gheaţa şi se va aplica material antiderapant în pondere de
trei sferturi din lăţime, maxim până la trei metri. Pentru
pistele de biciclişti şi trotuarele separate, această obligaţie
se aplică numai pentru trotuar.
În măsura în care nu există trotuare pe niciuna dintre
laturile străzii, este necesară îndepărtarea zăpezii şi gheţii
şi aplicarea de material antiderapant pe o lăţime de 1,50
metri. În măsura posibilităţilor, la nivelul suprafeţelor de
la marginea zonelor pietonale şi din sectoarele cu trafic
redus, se va îndepărta gheaţa şi zăpada şi se va aplica
material antiderapant pe o lăţime de până la trei metri.

