
DN 7, blocat trei ore
Drumul National 7 a fost blocat, marti noaptea, la iesirea din Talmaciu. Pe Valea Oltului nu s-a putut
circula mai bine de trei ore dupa ce un TIR a derapat si a lovit cu semiremorca o masina de teren.
Accidentul pare sa se fi produs din cauza soferului mastodontului, care nu a adaptat viteza la soseaua
umeda si la o ploaie torentiala. Şoferul masinii mici a avut nevoie de ajutorul medicilor, insa viata sa nu a
fost pusa in pericol.
  
  Accidentul s-a produs la iesirea din Talmaciu, intr-o succesiune de curbe. Un sofer polonez a coborat o
panta cu prea mare viteza si semiremorca tirului a ajuns pe contrasens izbind violent o masina de teren in
care se aflau doi barbati. Amandoi pot spune ca au avut mare noroc ca au scapat cu viata, desi soferul a
ramas incarcerat si a fost transportat la spital. " A derapat si a intrat in noi. Ploua tare, era uda soseaua. Ca
acum. A tras dreapta cat a putut! ", a spus pasagerul care a tras o sperietura zdravana. 
  
  " Accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de ploaie torentiala, semiremorca
TIR-ului inmatriculat in Polonia a derapat, a intrat pe contrasens si a acrosat partea lateral-stanga fata a
Jeep-ului inmatriculat in judetul Ilfov. in urma accidentului a rezultat ranirea soferului Jeep-ului, care a
fost transportat la Sibiu ", a declarat insp. Marius Cuciorovschi, de la Biroul Drumuri Nationale - IPJ
Sibiu. 
  
  Doar speriat
  
  
  
  Şoferul autoturismului Jeep a scapat usor. Medicii de la SMURD i-au acordat primul ajutor si apoi l-au
transportat la spital. "Pacientul este cu un traumatism cranio-cerebral minor, este constient si orientat
temporo-spatial, prezinta multiple plagi contuze si escoriate la nivelul membrului superior stang si
gambei stangi, este stabil hemodinamic si respirator ", a spus dr. Mirela Badescu, medic UPU. 
  
  in urma impactului, TIR-ul a ajuns de-a latul drumului si a fost nevoie de doua macarale pentru a se
reusi tractarea lui, cat si a masinii de teren. in tot acest timp, coloanele de masini s-au intins pe mai bine
de 10 kilometri. Cei mai suparati de asteptare au fost soferii de TIR-uri, carora li s-a dat peste cap tot
programul. " Venim de la Satu Mare, mergem la Bucuresti si stam. Noi avem un program si trebuie
respectat si unde ne prinde acum trebuie sa stam, ca, daca nu, ne dau amenzi mari ", a spus unul dintre
soferi. 
  
  Circulatia pe Valea Oltului a fost reluata dupa mai bine de trei ore, aproape de miezul noptii.
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