
Accident mortal pe DN 1
Un barbat de 50 de ani si-a pierdut viata si alti doi in varsta de 33 de ani sunt in stare foarte grava, la
spital, in urma unui accident grav produs sambata noaptea, pe Drumul National 1, in apropiere de
Fantanita Haiducului. Barbatul de 50 de ani, pasager pe scaunul din dreapta fata a murit pe loc. Şoferul si
un barbat care se afla pe bancheta din spate sunt la Spital, in stare foarte grava. 
  
  Din cauza cetei dense, soferul unui camion a pierdut directia de deplasare si a intrat pe contrasens. El a
acrosat autoturismul VW Passat, cu remorca. Din impact, pasagerul din dreapta nu a avut nicio sansa. El a
murit pe loc. Şoferul si pasagerul din spate sunt si acum in mana medicilor de la compartimentul
Anestezie Terapie Intensiva, care fac eforturi sa ii tina in viata. 
  
  Descarcerarea a avut mult de lucru la accidentul de sambata noaptea, pentru ca masina din care trebuiau
scoase victimele era in panta. 45 de minute a durat interventia pompierilor SMURD. " Am actionat pentru
extragerea a trei victime din accident. Din pacate o victima era decedata. Interventia a fost dificila, avand
in vedere ca masina era instabila ", a spus plt. adjutant Adrian Lunca, din partea SMURD Sibiu. 
  
  Desi, dupa cum spun politistii, in urma neatentiei lui s-a produs intreaga tragedie, soferul camionului se
considera nevinovat. Spune ca masina in care se aflau victimele intrase in balans inainte de a fi acrosata
de semiremorca. " Ori a intrat in derapaj, ori ceva de genul acesta. A intrat sub rotile de la semiremorca.
Nu am mai avut ce sa fac. Am vazut un autoturism care se balanganea pe drum, derapaj, l-am vazut dupa
lumina farurilor ca nu avea un mers normal. Am incercat sa-l evit tragand in partea dreapta a sensului
meu de mers, iar dupa ce am trecut cu cabina s-a auzit o bubuitura. A intrat sub rotile de la semiremorca
", a declarat Dan Rohozeanu, soferul camionului. 
  
  Politistii nu sustin, insa, varianta soferului. Masuratorile realizate de oamenii legii arata ca el este cel
vinovat. " Pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare in panta, curba deosebit de periculoasa in dreapta si
carosabil umed, semiremorca a pierdut controlul directiei de deplasare, a patruns pe sensul opus de mers,
unde a lovit frontal un autoturism. Din accident a rezultat decesul unui ocupant din autoturism, respectiv
pasagerul din dreapta fata si ranirea grava a conducatorului auto si a celuilalt pasager ", a declarat insp.
Bogdan Maxim, de la Serviciul Politiei Rutiere Sibiu. in urma accidentului, Drumul National 1, intre
Sibiu si Brasov a fost blocat mai bine de doua ore. 
  
  Atat soferul, cat si pasagerul de pe bancheta din spate sunt si acum in stare grava, la Terapie Intensiva.
Medicii spun ca starea lor este stabila, dar se mentine deosebit de grava. Şoferul are multiple fracturi, dar
si traumatism cranio-cerebral si traumatism toracic, cu fracturi costale. Pasagerul de pe bancheta din spate
are o lovitura grava la cap, cu hematom, luxatie de sold si alte fracturi. Ambii barbati au 33 de ani si sunt
din judetul Alba. 
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