
Doi tiristi morti. DN 7 blocat sapte ore
Doi barbati au murit sambata pe Drumul National 7 in urma unui accident cum rar se intampla. Şoferul
unui TIR incarcat cu peste 13 tone de popcorn a pierdut controlul volanului intr-o curba periculoasa si s-a
rasturnat. Atat el, cat si un alt barbat, cel mai probabil soferul de rezerva, au murit pe loc. Singurul
supravietuitor a fost un pasager care dormea in momentul rasturnarii si despre care martorii spun ca a
iesit tarandu-se pe brate din cabina sub care zaceau fara suflare colegii lui. Ore in sir, cei care au fost
prinsi in coloana au privit neputinciosi cum oamenii legii incearcau sa gaseasca solutii pentru a debloca
traficul. in cele din urma, un camion a tras TIR-ul pe marginea drumului si s-a putut circula pe cate un
sens alternativ. Trei ore, insa traficul a fost paralizat total intre Talmaciu si Boita. Alte patru ore, nervii
soferilor au fost pusi serios la incercare, in acest timp circulandu-se alternativ. Desi accidentul a avut loc
aproximativ la ora 14, DN 7 a devenit din nou practicabil abia in jurul orei 21.30. "in cele din urma, am
reusit sa deblocam drumul, dupa ce am transbordat marfa din autotrenul rasturnat pe carosabil, apoi, cu o
macara de mare tonaj, am reusit sa ridicam TIR-ul si sa il ducem pana intr-o parcare de pe marginea
Drumului National ", a precizat Bogdan Maxim, seful Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul
IPJ Sibiu. 
  
  Scene de cosmar 
  
   Martorii evenimentului rutier care a avut loc sambata pe DN 7 spun ca au vazut imagini de cosmar,
deoarece, dup[ impact, barbatii din TIR au fost tarati intre cabina si carosabil. Cel mai probabil ei nu
purtau centuri de siguranta. " Cand am ajuns aici era deja rasturnat. Cred ca a intrat tare in curba", spune
unul dintre martori. " Am vazut un nor mare de praf ridicat si am vazut un baiat iesind pe brate din
cabina. Cred ca a intrat in balans, avand viteza si s-a rasturnat pe o parte ", a spus soferul unui TIR care se
deplasa dinspre Sibiu spre Valcea si care a fost martor la accident. A pierdut controlul in curba Din
primele cercetari efectuate de politisti, se pare ca accidentul in care doi barbati din Bihor si-au pierdut
viata a avut loc din cauza neadaptarii vitezei in curba. " Pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare intr-o
curba deosebit de periculoasa spre dreapta, conducatorul unui ansamblu TIR care circula dinspre Valcea
spre Sibiu, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, s-a rasturnat pe partea carosabila, a lovit
parapetul de metal care delimiteaza partea carosabila, iar din acest accident a rezultat decesul pe loc al
conducatorului auto si al unui pasager din ansamblul TIR precum si vatamarea corporala grava a altui
pasager", a spus insp. Bogdan Maxim, sef Serviciu Drumuri Nationale si Europene din cadrul IPJ Sibiu.
Al treilea barbat din TIR-ul implicat in accident a fost dus la spital, unde medicii l-au dus direct in sala de
operatie. Se pare ca el a suferit mai multe fracturi si rupturi de organe interne.
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