
Recunoscut dupa imaginile din Peco
Inspectorul Bogdan Maxim este stapan peste drumurile nationale care trec prin judetul Sibiu. O munca
infernala intr-un judet tranzitat zilnic de peste 24 de mii de autovehicule. 

 Rep: Se apropie sezonul estival, valorile de trafic vor creste. Efectivele politiei rutiere sunt pregatite
pentru acest lucru?
 Bogdan Maxim: Asa este. Ne asteptam la o crestere a numarului de masini care vor tranzita judetul, mai
ales pe drumul national 1, care face legatura intre partea de vest si est. De asemenea in municipiul Sibiu,
pentru ca se afla la confluenta a doua drumuri nationale, DN1 si DN7. Se cunoaste faptul ca pe tronsonul
drumului national 1 cuprins intre Vestem si Sebes au fost inregistrate in urma unui studio de trafic, ca
zilnic 24 de mii de autovehicule trec pe acest tronson. O medie ne arata ca in parcurs de o ora, avem o
mie de masini care tranziteaza acest drum. Am marit deja efectivele. 

 Rep: Fuga celor care produc accidente este o practica des intalnita in judetul nostru? Ati avut de curand
un caz de acest fel.
 Bogdan Maxim: Exista situatii in care, pentru a ascunde alte fapte, conducatorii auto, care produc
accidente soldate cu victime, parasesc locul accidentului fara a anunta organele de politie. Am avut un caz
de acest gen de curand la Apoldu, unde soferul unui Tir si-a continuat drumul, dupa ce cu remorca a
acrosat un autoturism de pe contrasens si si-a continuat drumul. A fost identificat in judetul Alba, la
Sebes, iar soferul ne-a spus ca nu a simtit impactul. Un alt caz mai special am avut de cercetat insa. In
data de 4 mai, am fost sesizati ca pe drumul national 1, in sensul giratoriu de la Vestem, s-a produs un
eveniment rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane iar autorul a parasit locul accidentului fara
incuviintarea organelor de politie. 

 Rep: Cat de greu a fost sa identificati autorul?
 Bogdan Maxim: La fata locului nu am identificat urme sau mijloace materiale de proba, carosabilul fiind
umed, iar o urma de franare nu lasa o urma evidenta. Am identificat in schimb mai multe persoane care au
vazut modul in care s-a petrecut accidentul. Acestea ne-au relatat ca au vazut o motocicleta care a
accidentat mortal o persoana. Atat aveam in faza initiala a accidentului. O situatie destul de grea pentru
noi. Sansele sa gasim autorul, raportat la probele pe care le aveam in acel moment, erau mici. Din fericire
am ajuns la statia peco din zona, care fiind dotata cu camere de supraveghere, ne-a pus la dispozitie
imaginile. Spre norocul nostru, la o ora apropiata de cea la care s-a produs accidentul, o motocicleta a
fost sa alimenteze. Camerele de supraveghere au surprins doua persoane cu aceasta motocicleta. Erau doi
tineri, ambii imbracati in hanorac, cu adidasi, iar acest lucru ne-a determinat sa credem ca sunt localnici,
altfel erau echipati corespunzator. De aceea am decis sa mergem sa discutam la Talmaciu si la Cisnadie
pentru ca in aceste zone avem multi iubitori de motociclism. Unul dintre cei din Cisnadie a recunoscut
pasagerul, a spus ca este din Talmaciu. Am mers la el acasa, in cuier am vazut haina cu care era imbracat
in ziua producerii accidentului, am luat-o ca si proba si am reusit apoi, dupa insistente, sa discutam cu
pasagerul. A doua zi si autorul s-a prezentat la sediul politiei pentru a da declaratie. 

 Rep: Cum a motivat tanarul fuga de la locul accidentului?
 Bogdan Maxim: Noi la momentul in care am avut indicii referitoare la autorul accidentului am scos
imediat istoricul lui. Are 21 de ani iar cazierul auto al lui are 2 pagini. De cateva saptamani permisul de
conducere i-a fost suspendat pentru depasirea vitezei legale cu peste 50 de kilometri la ora, in judetul
Constanta. In momentul in care a dat declaratie a recunoscut ca avea permisul suspendat si de aceea a
fugit de la locul accidentului. La identificarea autorului acestui accident au contribuit toti ofiterii SPR si
este o satisfactie profesionala mare, pentru ca din probele initiale nu aveam nimic. 
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