
Autocar plin cu pasageri, implicat intr-un grav accident
Un autocar plin cu pasageri, care venea din Spania si se indrepta spre Bucuresti a fost implicat intr-un
grav accident, in zona localitatii Vestem. Autocarul s-a ciocnit cu un TIR: se pare ca soferul autocarului a
adormit la volan si a intrat in TIR-ul care era oprit si semnalizat.
  
  Coliziunea s-a soldat cu decesul soferului de rezerva si cu raniti. 20 de persoane au fost transportate la
spital, iar alti pasageri primesc ingrijiri medicale, de la medicii SMURD, la locul accidentului.
  
  UPDATE:Se pare ca soferul a adormit
  
  Unul dintre pasageri, o femeie care statea pe locul din spatele soferului, a declarat ca este sigura ca
soferul autocarului a adormit. Era in spatele soferului principal si a vazut ca acesta era obosit. "Sa-i fie
rusine soferului. Eram in spatele lui si l-am vazut de mai multe ori cum i-a cazut capul de oboseala.
Trebuia sa se opreasca sa se odihneasca. Cel mai probabil a adormit la volan. Puteam sa murim cu totii",
a spus femeia care se intorcea de la munca din Spania.
  
  TIR-ul implicat in accident era oprit si semnalizat
  
  Pasagerii nu isi revin din sperietura prin care au trecut. Cu totii cred ca soferul autocarului este vinovat.
Acesta mergea pe directia Sibiu - Ramnicu-Valcea. Pe aceeasi directie de mers era oprit si semnalizat un
TIR, care avea pana. Unul dintre pasageri a vazut cum s-a produs tragedia. "Stateam pe a patra sau a
cincea bancheta si eram in picioare. Am vazut TIR-ul oprit, cred ca avea pana. Era semnalizat. Șoferul
autocarului nu stiu de ce nu l-a vazut. Veneam toti din Spania, de la munca. Eram mai multi in autocar,
dar la Sebes am schimbat masina. Noi urma sa mergem spre Valcea, Dragasani. Eu mergeam la Curtea de
Arges. Mai sunt oameni din Pitesti. Destinatia finala era Slatina", a spus Gabriel Șerban.
  
  inca socata de accident, una dintre femeile care au primit ingrijiri chiar la locul accidentului spune ca nu
isi da seama ce s-a intamplat. Tremurand, femeia rememoreaza scene de cosmar. "Dormeam. Nu stiu cum
s-a intamplat. Cand m-am trezit, oamenii tipau, plangeau scaunele erau rostogolite.
  
  Era mult sange. ingrozitor a fost", povesteste femeia in timp ce se uita ce a mai ramas din autocarul care
ar fi trebuit sa o duca la familia care o astepta de la munca, din Spania.
  
  Politia cerceteaza cazul
  
  Din primele cercetari ale Politiei, se pare ca, intr-adevar, TIR-ul oprit era semnalizat. "Avem un
accident rutier grav pe DN 1, in care este implicat un autocar care efectua Transport International de
persoane. Urmeaza sa stabilim in concret care sunt cauzele care au dus la acest accident soldat cu mai
multe victime si o persoana decedata. Practic, autocarul a iesit de pe centura si a intrat intr-o
autobasculanta stationata pe acostament, cu defectiuni la o anvelopa, semnalizata cu triunghi
reflectorizant. Facem cercetari pentru a stabili cauza producerii accidentului", a spus comisarul Alin
Pahontu, sef serviciu Politia Rutiera Sibiu
  
  in urma accidentului rutier care a avut loc pe DN 1, in zona Vestem, 22 de persoane au suferit rani grave
si au fost transportate la Spital. 3 persoane, care au avut nevoie de interventia echipei de Descarcerare,
sunt ranite grav. Alte 10 persoane care au avut norocul sa scape teferi, asteapta un alt autocar care sa ii
duca acasa. 
  
  UPDATE 2: Mobilizare generala la UPU
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  6 masini de Ambulanta si SMURD au transportat victimele la Spitalul Clinic Judetean. Deocamdata,
doar doua persoane au fost internate, restul avand fie rani minore, fie sunt in curs de investigatie. 9
persoane sunt in afara oricarui pericol si au putut pleca acasa. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului,
Raluca Pusca, ranitii au multiple traumatisme si fracturi.
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