
Agentul Lucian Gancea a murit in aceasta dimineata
UPDATE
  
  Dupa aproape 2 zile de chin si lupta pentru viata, inima agentului Lucian Gancea a incetat sa mai bata in
aceasta dimineata in jurul orei 8.30. Medicii reusisera in nopatea de joi spre vineri sa il opereze pentru
oprirea hemoragiei, insa starea politistului era deosebit de grava. Acesta a pierdut lupta cu viata in aceasta
dimineata la 8.30. Vom reveni cu amanunte.
  
  Colegii agentului sef adjunct Lucian Gancea, grav ranit in urma accidentului care a avut loc pe DN 1,
intre Sacel si Saliste, miercuri, au fost ieri sa doneze sange. Au facut acest gest in semn de solidaritate
si spera ca ceea ce au facut ei sa ii dea putere lui Lucian. Medicii spun, insa, ca starea lui este extrem de
grava si nimeni nu poate spune ce se va intampla. A fost operat pentru a i se opri hemoragia interna, dar
nu are reflexe cerebrale. "Pacientul este in continuare in coma profunda, reflexele de trunchi cerebral
fiind absente. in cursul noptii s-a intervenit chirurgical pentru hemitoracele drept si s-au efectuat
toracotomie si hemostaza, adica s-a oprit sangerarea", a spus Raluca Turcu, purtatorul de cuvant al
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu. La inchiderea editiei, Lucian Gancea era in coma de gradul
4. 
  
  Vinovat, soferul din Audi
  
  in urma audierii tuturor martorilor, politistii spun ca vinovat de producerea accidentului pare sa fie
soferul din Covasna, Otto F., care era la volanul autoturismului Audi. Cei care au participat la ancheta
spun ca autoturismul Audi circula dinspre judetul Alba spre Sibiu si s-a angajat in depasirea unui alt
autovehicul in timp ce din sens opus circula autospecializata marca Dacia Logan, proprietate a
Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, condusa regulamentar de agentul sef adjunct de politie, din
cadrul Serviciului Rutier Sibiu - Biroul Rutier pentru Drumuri Nationale si Europene, Lucian Gancea.
"Pentru a evita impactul frontal cu acest autovehicul, agentul de politie a franat si a schimbat directia de
mers, prin viraj spre dreapta si a acrosat un ansamblul TIR, condus pe banda 1 a aceluiasi sens de mers de
un cetatean strain in varsta de 39 de ani, domiciliat in Republica Moldova. in urma coliziunii cu
autotrenul, masina condusa de agentul de politie a fost proiectata pe sensul opus de mers, unde a intrat in
coliziune cu autoturismul condus de soferul din Covasna", a spus insp. Luciana Baltes, purtatorul de
cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu. 
  
  Potrivit aceleiasi surse, conducatorul autoturismului Audi, precum si pasagerii, purtau centura de
siguranta. Din cauza avariilor autospecializatei conduse de agentul de politie, nu s-a putut stabili daca
acesta purta centura de siguranta. 
  
  Zeci de politisti si militari au donat sange pentru Lucian Gancea
  
  Peste 70 de politisti si militari de la UM 1512 au fost ieri la Centrul de Sange si au donat sange pentru
agentul sef adjunct Lucian Gancea. Medicii Centrului spun ca nu au probleme cu stocurile de sange,
manifestarea donatorilor fiind una spontana si de solidaritate. "Am fost si noi impresionati de gestul
politistilor si al celor de la Unitatea Militara. S-a dat mult sange pentru acest pacient, dar nu sunt
probleme cu stocurile in acest moment. Este vorba de un gest de solidaritate cu colegul si prietenul lor", a
spus dr. Daniela Ureche, directorul Centrului de Sange Sibiu.
  
  Lucian Gancea lucreaza in cadrul IPJ Sibiu de aproape 10 ani si este unul dintre cei mai buni si
respectati agenti din cadrul Serviciului de Politie Rutiera Sibiu.
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