
Doua TIR-uri s-au ciocnit violent langa Medias
Accident rutier deosebit de grav luni seara in jurul orei 18.30 pe Drumul National 14 A, la iesirea din 
Blajel spre Tarnaveni. Şoferul unui TIR care se deplasa spre Medias a pierdut controlul directiei de mers
si s-a izbit violent de un alt TIR care circula din sens opus. Impactul a fost deosebit de puternic, soferul
TIR-ului care a produs accidentul avand nevoie de interventia echipajelor de la Descarcerare pentru a fi
scos din masina. Imediat a fost transportat la Spitalul Municipal Medias, insa din fericire viata nu i-a fost
pusa in pericol. Atacantul Gazului Metan, Cristian Bud, a fost implicat fara voia lui in evenimentul rutier
de luni seara. Bud se deplasa spre Tarnaveni si se afla in spatele TIR-ului lovit. Din fericire, Bud a avut
un reflex care i-a salvat viata: a tras de volan dreapta si a iesit in afara soselei. in urma acestui eveniment,
autoturismul lui Cristian Bud a suferit avarii minore. De asemenea, Bud a acuzat unele dureri la o mana.
"Eu am fost in spatele TIR-ului, iar TIR-ul galben a intrat frontal in TIR-ul din fata mea. Am tras dreapta
sa nu intre frontal si in masina mea. Numai ghinioane, ce sa mai spun? Nu mai pot sa spun nimic", ne-a
spus Cristi Bud.
  
  Mare noroc...
  
  Şoferul lovit frontal de TIR a scapat ca prin minune. Nu a avut nicio rana grava, insa s-a ales cu o
sperietura groaznica. "Mergeam spre Tarnaveni si bascula a venit spre mine. Nu l-am vazut in curba si a
intrat direct in mine, m-am ferit cat am putut in dreapta. Multumesc ca am scapat cu viata. Nu ma pot
exprima, el mi-a taiat curba, venea pe mijlocul drumului, nu pot sa-mi dau seama ce a facut, el stie mai
bine ce a facut", a spus Ioan Chira.
  
  Viteza, bat-o vina
  
  Primele cercetari ale politistilor rutieri din Medias indica faptul ca viteza a fost cauza principala a
accidentului rutier. "in data de 30 septembrie 2013, in jurul orei 18:30, in zona kilomterului 12, pe DN 14
A, conducatorul unei autobasculante nu a adaptat viteza la conditiile carosabilului umed si in curba la
dreapta intra pe sens opus de mers si intra in coliziune cu alt autocamion care circula regulamentar. De
asemenea, in urma evenimentului rutier a rezultat si vatamarea corporala a ambilor conducatori auto", a
spus agentul sef Iulian Uta, din cadrul Politiei Rutiere Medias.
  
  Politistii rutieri din Medias au inceput cercetarile pentru a stabili toate imprejurarile in care s-a produs
evenimentul.
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