
S-a rasturnat cu microbuzul intr-o rapa de 7 metri
Un sofer de aproximativ 30 de ani a fost la un pas de moarte ieri dimineata. El conducea un microbuz
plin cu marfa, iar intre localitatile Agarbiciu si Şeica Mare a derapat, a intrat in partea laterala a unui
TIR, de unde a fost proiectat intr-o rapa de aproximativ 7 metri. Microbuzul s-a rasturnat, iar soferul a
ramas blocat in masina. Echipajul SMURD Copsa Mica prezent la fata locului a solicitat de urgenta
autospeciala de descarcerare de la Medias, iar dupa mai bine de o ora si jumatate, soferul a fost scos din
masina. Conducatorul auto este suspect de o fractura de femur si are multiple traumatisme. El a fost
transportat de urgenta la Spitalul Clinic Judetean Sibiu. "Ajunsi la fata locului, am constatat ca era vorba
de un microbuz rasturnat cu soferul incarcerat, motiv pentru care am solicitat ajutorul SMURD Medias
si al colegilor de la Descarcerare Medias. Dupa ce a fost descarcerata, am constatat ca victima
suferise mai multe traumatisme, printre care o posibila fractura de femur stang, precum si alte
traumatisme la nivelul capului si fetei ", ne-a spus Catalin Bobar, din cadrul SMURD Copsa Mica.
Primele concluzii ale politistilor rutieri indica faptul ca vinovat de producerea accidentului este
soferul microbuzului. "Accidentul rutier s-a produs pe Drumul National 14, la kilometrul 34+ 300 de
metri, in afara localitatii Şeica Mare. Din primele cercetari s-a stabilit ca si cauza a producerii
evenimentului rutier, viteza neadaptata conditiilor de drum si de trafic ", a declarat agentul sef Eugen
Vilcica, din cadrul Serviciului Rutier Sibiu. Politistii rutieri au inceput cercetarile in acest caz pentru a
stabili toate imprejurarile in care s-a produs acest eveniment.
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