
CARAMBOLUL SECOLULUI
La originea celui mai grav accident in lant, produs vreodata pe o autostrada din Romania, a stat un
sibian. Mircea Ioan teposu a vrut sa evite un boschetar si a pus frana pe soseaua de mare viteza.
  
  Ora 7 dimineata, autostrada Bucuresti-Pitesti. Ceata era atat de deasa, ca abia puteai vedea la cinci metri
in fata. Aici s-a petrecut unul dintre cele mai grave accidente din Romania. Bilantul a fost de un mort,
cinci raniti si 41 de masini distruse. Cine a fost acolo si poate povesti zice ca a avut noroc. Totul putea fi
mult mai grav. Era suficient ca una dintre masinile izbite in prima faza sa fie de mare tonaj sau sa fie un
autocar plin cu oameni si bilantul ar fi fost tragic. 
  
  Accidentul a pornit de la un boschetar care se perinda pe autostrada, Gheorghe Enache, de 73 de ani.
Cel care l-a ucis si care a pus frana de unde a rezultat ciocnirea altor 40 de masini este sibian.
  
  Politia nu stie daca batranul a vrut sa se sinucida, daca era sub influenta bauturilor alcoolice sau daca
pur si simplu a vrut sa traverseze soseaua. "Ceata era foarte deasa. Nu se vedea aproape deloc. L-am
vazut inainte de a-l lovit, dar era prea tarziu. Am pus frana cat am putut, masina s-a intors, dar degeaba.
Nu am mai putut face nimic. stiu ca efectiv m-am trezit cu el in fata masinii, fara a avea timp sa
reactionez in vreun fel atat de rapid si pe un asemenea carosabil", a declarat pentru SIBIANUL Mircea
Ioan teposu, soferul de la care a pornit accidentul in lant.
  
  La volanul unui taxi
  
  Mircea Ioan teposu, care spune ca n-a mai fost implicat in nici un accident, de cand are permisul de
conducere, a fost luat drept taximetrist de presa centrala, pentru ca se afla la volanul unui taxi. "Nu sunt
taximetrist. Am luat masina de la prietenul meu, care are masini pe taxi, pentru a merge la Bucuresti, sa
rezolv niste probleme personale", afirma teposu. 
  
  Dacia Super Nova condusa de teposu nu a fost lovita de nici o alta masina, dar a stat la baza celui mai
grav accident in lant, produs vreodata pe o autostrada din Romania. "Mie mi-a iesit in fata omul asta si nu
am putut evita impactul. Dar in spatele meu nu a intrat nimeni. Masina pe care o conduceam s-a oprit. In
spatele meu s-a oprit o alta masina, dar fara sa ma loveasca si dupa asta s-a provocat accidentul in lant",
marturiseste soferul. Dosarul accidentului este inca in cercetare, insa cei care au fost implicati in accident
isi vor repara masinile pe propria lor asigurare.
  
  Vina mortului
  
  Din primele verificari, politistii au constatat ca accidentul a avut loc din cauza lui Gheorghe Enache,
barbatul fara adapost. Asupra lui s-a gasit o copie dupa buletin, dar la adresa din acte nu mai locuieste
nimeni. Acesta a traversat neregulamentar soseaua Bucuresti-Pitesti, in zona kilometrului 19. Batranul a
fost dus la morga, unde i se va face necropsia, care va stabili daca se afla sub influenta bauturilor
alcoolice.
  
  Nu doar Gheorghe Enache a avut de suferit in acest accident, produs miercurea trecuta. Un alt barbat a
fost internat la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, cu ruptura de splina si a fost supus unei
interventii chirurgicale. Alti patru barbati s-au prezentat la spital, dar aveau rani usoare, care nu au
necesitat internare.
  
  Ramane socul
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  Sibianul de la volanul taxiului spune ca este si acum socat de cele intamplate. "M-am speriat foarte tare.
M-am dat jos din masina si l-am vazut pe acel om. Nu pot sa va spun ce am simtit. Mi-a fost teama sa ma
si apropii. Am asteptat acolo Politia si Salvarea. Din pacate pentru acel om, nu s-a mai putut face nimic",
povesteste, cu fata in maini, Mircea Ioan teposu.
  
  Familia barbatului a aflat de la televizor de accident, pentru ca in toata agitatia, nu a avut timp sa sune la
Sibiu. "Fratele meu era in drum spre Bucuresti. Venea tot cu ceva probleme personale. Doar cu el am
vorbit. Tata a aflat de la televizor. Adica m-a vazut pe acolo, ca eu nu am dat nici o declaratie in fata
camerelor", povesteste soferul.
  
  si patronul firmei care i-a dat masina lui Mircea Ioan teposu s-a speriat destul de tare cand a auzit ce s-a
intamplat. Dar spune ca tot ce isi doreste este ca prietenul lui sa scape teafar. "Masina se repara. si-asa
vroiam sa o vand, ca are deja 3 ani. El sa fie bine, sa se termine de anchetat, ca sa ma pot apuca de
reparat, ca masina are Casco", a declarat pentru SIBIANUL Nelutu Luca, patronul firmei Lucky Cor,
colaborator al firmei de taximetrie 942.
  
  "Dosarul este in curs de cercetare. S-au recoltat probe biologice de la sofer si a rezultat ca nu avea
imbibatie de alcool in sange. Urmeaza sa vina rezultatele de la necropsie si apoi dosarul va merge la
Parchet pentru judecare. Nu putem spune deocamdata cine s-a facut vinovat de producerea accidentului" -
agent Liviu Badica, Politia Municipiului Bucuresti
  
  25 de masini avariate in ultimul carambol
  
  Ultimul accident in lant petrecut in Romania, care a implicat peste 10 masini, a avut loc in urma cu cinci
ani, pe DN1, in judetul Brasov. Atunci, un autobuz care transporta pasageri a lovit un autoturism din
Republica Moldova. Cele 23 de masini din coloana aflata in spatele acestuia s-au tamponat, creand un
adevarat haos pe sosea. Atunci, nici o persoana nu a murit si una singura a fost transportata la spital. In
carambolul de saptamana trecuta (foto), cel mai mare inregistrat vreodata pe o autostrada din Romania, 41
de masini au fost avariate si o persoana si-a pierdut viata.
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