
Accident mortal pe drumul spre Ocna Sibiului
Un barbat a murit, iar alte doua persoane au ajuns la spital, ieri de dimineata, in urma unui accident
produs pe drumul care leaga Municipiul Sibiu de Ocna Sibiului. Din primele cercetari efectuate de
politisti, autoturismul marca Opel a derapat si a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit de un TIR condus
regulamentar. Şoferul autoturismului este fiul barbatului care a murit, iar femeia, care statea pe locul din
dreapta si care a suferit rani grave la cap, este logodnica soferului.
  
  Bogdan Maxim, seful Serviciului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Politiei Judetene Sibiu, a
declarat ca din primele cercetari reiese ca soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei,
intr-o curba usoara, astfel ca masina a derapat si a ajuns pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un TIR.
  
  Şoferul TIR-ului nu a putut evita impactul
  
  Şoferul TIR-ului, Nicolae Sava, spune ca a facut tot ce a putut pentru a evita impactul cu autoturismul
Opel. " L-am vazut ca venea de-a latul. A deparat. Din derapaj a venit in mine. Am incercat sa il evit, am
calcat franele, dar nu am putut face nimic. Eu viteza mare nu am avut. El poate avea, ca urca, nu stiu ce sa
spun. Imi pare rau" , a spus Nicolae Sava, soferul TIR-ului care mergea catre Fagaras, incarcat cu marfa
din Franta. 
  
  ~oseaua umeda pare sa ii fi pus probele soferului autoturismului Opel. "A derapat omul asta cu masina
mica si a venit in fata TIR-ului. Nu l-a mai putut evita si l-a palit. Venea cu viteza, venea in drifturi, era
soseaua umeda nu a mai putut controla masina si a intrat in TIR. Din izbitura, l-a intors, l-a sucit si a
ajuns pe camp. Nu putea fi evitat. A venit tare" , a declarat Nelu Corvat, barbatul care il insotea pe
soferul TIR-ului.
  
  Un martor la accident, care iesea de pe drumul catre Rusciori a spus si el ca soferul masinii mici a
pierdut controlul volanului. "Voiam sa ies de pe drumul catre Rusciori sa o iau catre Şura Mica si m-am
asigurat. In momentul acela, din jos venea venea masina, Opelul. Şoferul s-a pierdut, a inceput sa faca
niste drifturi. Ne-am speriat, ca am crezut ca vine catre noi. Omul a facut 3-4 drifturi si dintr-odata a sarit
la omul asta cu TIR-ul in fata. Derapa, de-asta s-a intamplat" , a spus Dumitru Cerchezan.
  
  Logodnica soferului, in stare grava
  
  Pasagerul din spate, care se pare ca este tatal soferului, a murit pe loc. Desi medicii de la SMURD au
incercat minute in sir sa il resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru barbatul de 60 de ani. 
  
  Ajunsi la spital, soferul si o femeie de 27 de ani, care se pare ca este logodnica lui, au primit ingrijiri
medicale de urgenta. "O femeie de 27 de ani are traumatism cranio-cerebral sever, este in investigatii si
va ramane internata, iar barbatul de 32 de ani, soferul autoturismului, este in stare buna si e posibil sa
poata parasi spitalul", a declarat Decebal Todarita, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta Sibiu. 
  
  (L. B.)
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