
Au scapat aproape nevatamati dupa ce au intrat cu microbuzul sub TIR

   Un microbuz de marfa a intrat pe contrasens si a ajuns sub rotile unui TIR care transporta cherestea.
Accidentul a avut loc luni de dimineata, pe Hula Bradului. Se pare ca din cauza faptului ca remorca a
intrat in balans, soferul microbuzului nu a mai putut stapani masina. Din fericire, soferul din microbuz si
pasagerul din dreapta au scapat doar cu traumatisme la nivelul capului, dar care nu le pun viata in pericol.
"La Unitatea de Primiri Urgente au ajuns doi barbati de 28, respectiv 39 de ani, adusi de SMURD. Sunt
constienti, cand au ajuns la UPU erau usor confuzi. Dupa primele investigatii, cei doi au fost
diagnosticati cu Traumatism cranio-cerebral inchis, in prezent li se efectueaza radiografii si Computer
Tomograf, urmand ca medicii sa decida daca va fi sau nu nevoie de internare", a spus Decebal Todarita,
purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.  Potrivit politistilor care au facut
cercetarea la fata locului, vinovat de producerea accidentului este soferul microbuzului. "Evenimentul
rutier a avut loc pe DN 1, la km 293. Din primele cercetari efectuate rezulta urmatoarele: conducatorul
autoutilitarei Mercedes, care se deplasa dinspre Brasov spre Sibiu nu a adaptat viteza de deplasare la
conditiile de drum, carosabil umed, patrunde pe contrasens, unde intra in coliziune cu autotractorul marca
MAN, care circula regulamentar din sensul Sibiu - Brasov. in urma evenimentului au rezultat vatamarea
corporala a conducatorului autoutilitarei Mercedes si a pasagerului din dreapta. Ei au fost transportati la
Spitalul Clinic Judetean din Sibiu", a spus inspectorul Danut Popa, din cadrul Serviciului Rutier Sibiu.
  
  Şoferul TIR-ului spune ca a facut tot ce a putut pentru a evita accidentul, insa microbuzul a ajuns de-a
latul drumului. "A venit cu viteza de jos, a intrat pe contrasens. Eu am incercat sa evit cat am putut, dar nu
am avut ce sa mai fac. A venit din derpaj, l-a furat remorca si a intrat in derapaj si a taiat calea. A venit
de-a curmezisul drumului si i-am lovit frontal. Nu am putut evita ca mi-au venit in fata de-a curmezisul.
Cred ca a avut si viteza", a spus Ionut Constantin, soferul TIR-ului.
  
  
  
  

   Drumul National 1 a fost blocat timp de o ora din cauza accidentului.  
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