
Parchetul sibian deschide dosar penal in cazul accidentului cu un mort si 20 de raniti, intre un autocar si o basculanta
Parchetul Judecatoriei Sibiu a deschis un dosar penal in cazul accidentului produs, joi, in apropiere de
municipiul Sibiu, unde un autocar s-a ciocnit cu o basculanta, iar o persoana a murit si 20 au fost ranite.
Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Biroul de presa din cadrul Parchetului instantei
supreme, pe rolul Parchetului Judecatoriei Sibiu s-a constituit un dosar penal avand ca obiect accidentul
de circulatie produs joi, in jurul orei 06.40, pe DN 1, in afara comunei Selimbar din judetul Sibiu. 
  
  Conform sursei citate, un autocar ce se deplasa pe ruta Sibiu - Ramnicu Valcea a intrat in coliziune cu o
autobasculanta stationata partial pe prima banda a sensului de mers. Autobasculanta stationa din cauza
unor defectiuni tehnice si era semnalizata cu triunghi reflectorizant. Purtatorul de cuvant al Politiei
Judetene Sibiu, inspectorul Luciana Baltes, a declarat ca soferul autocarului va fi cercetat pentru ucidere
din culpa si vatamare corporala grava, iar societatea de transport va fi sanctionata de ARR. Accidentul s-a
produs joi dimineata, la iesirea de pe centura ocolitoare a municipiului Sibiu catre Vestem, unde un
autocar cu 39 de pasageri s-a ciocnit cu o basculanta. In urma accidentului, o persoana - soferul de
rezerva al autocarului - a murit, iar 20 au fost ranite, fiind transportate la Spitalul Judetean de Urgenta
Sibiu. 
  
  Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, Raluca Pusca, cinci dintre
pacientii ajunsi la spital in urma accidentului au ramas internati. "Este vorba despre cinci femei. Patru
dintre paciente au suferit fracturi la nivelul bazinului, al coloanei lombare si al mandibulei, iar o alta a
suferit o leziune de organ intern (ruptura de splina) pentru care s-a intervenit chirurgical de urgenta",
declara Raluca Pusca. Potrivit acesteia, trei dintre paciente au ramas internate la Sectia Ortopedie, una la
Sectia Chirurgie si una la Sectia Chirurgie Orala Maxilo-Faciala, unde vor primi tratament de
specialitate. Raluca Pusca preciza ca 20 de raniti, majoritatea din judetul Arges, cu varste cuprinse intre
19 si 47 de ani, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente, cei mai multi suferind rani usoare, astfel ca nu au
necesitat internare. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Sibiu, inspectorul Luciana Baltes,
in urma cercetarilor de la fata locului si a audierii pasagerilor din autocar s-a stabilit ca soferul
autocarului este vinovat de producerea accidentului intrucat a atipit la volan. "Soferul autocarului a atipit
la volan si nu a vazut basculanta care era stationata pe marginea drumului. Basculanta era semnalizata
corespunzator avand triunghiul reflectorizant instalat la doi metri distanta. Soferul autocarului nu a
vazut-o si a lovit-o", spunea Luciana Baltes. Ea preciza ca soferul are 47 de ani si este din localitatea
Horezu (Valcea). 
  
  Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Sibiu, inspectorul Luciana Baltes, politistii care au
facut cercetari la locul accidentului nu au putut stabili cu exactitate cat a condus soferul autocarului
inainte de producerea evenimentului rutier. Ea a spus ca, din cauza ca nu s-au gasit diagrame in aparatul
tahograf, nu s-a putut stabili exact cat a condus soferul care a atipit la volan si a cauzat accidentul. "In
urma verificarilor, nu au fost identificate diagrame in aparatul tahograf pentru niciunul dintre cei doi
conducatori auto. Acest lucru urmeaza a fi sanctionat de catre reprezentantii ARR, intrucat existenta
diagramelor este obligatorie la soferii de pe masinile care transporta persoane", a afirmat purtatorul de
cuvant al Politiei Judetene Sibiu, inspectorul Luciana Baltes. Potrivit politistilor, soferul a declarat la
audieri ca s-a urcat la volan doar cu 18 kilometri inainte de localitatea Sebes, din judetul Alba, si a
condus aproximativ o ora inainte de producerea accidentului, in schimb pasagerii din autocar au sustinut,
in fata anchetatorilor, ca acesta conducea inca de pe teritoriul Ungariei, adica de miercuri, in jurul orei
22.00. Pe de alta parte, pasagerii care nu au necesitat internare in urma accidentului au fost preluati de un
autocar al firmei sibiene Transmixt, care ii va duce la destinatie. Autocarul venea din Spania si se
indrepta spre Bucuresti. Autovehiculul apartine firmei Saiz Tour si este inmatriculat in Spania.
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