
Strivit de utilaj
Un barbat de 50 de ani din Cristian a murit  ieri dimineata pe santierul unde lucra. Corpul muncitorului a
fost pur si simplu prins in utilajul pe care il manipula iar in zona nu a fost nimeni care sa ii sara in ajutor.
O echipa de la Inspectoratul Teritorial de Munca a demarat o ancheta, iar in paralel Parchetul de pe langa
Judecatoria Sibiu conduce propriile cercetari. 
  
  Incidentul s-a petrecut ieri dimineata in jurul ore 9. Barbatul din Cristian era angajat doar ca sa
supravegheze sonda de sortare, practic, un utilaj care sorta automat pamantul de pietre, la o balastiera din
orasul Orlat. 
  
  Nu-i era locul
  Seful santierului spune ca nu isi explica ce cauta angajatul lui acolo, pentru ca utilajul practic nu trebuia
decat supravegheat. Din pacate, nici unul dintre colegii sai de santier nu a fost prin apropiere, ca sa ii dea
o mana de ajutor. Oamenii si-au dat seama tarziu de tragedia care s-a produs. Au mers langa utilaj, iar
cand au vazut oroarea, au oprit repede sonda de sortare. Era insa mult prea tarziu. Practic, membrele si
capul barbatului au fost pur si simplu zdrobite.  "Nu stiu exact cum s-a intamplat totul pentru ca nu eram
aici. A fost insa prins de tamburul care roteste banda utilajului" , spune Liviu Nistor, seful de pe santierul
de la Orlat. 
  
  Cercetari
  O echipa de specialisti de la ITM  face acum cercetari pentru a vedea concret cum s-a petrecut totul. La
fel va face si Parchetul.  "Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu a fost sesizata cu privire la acest
accident. Am demarat cercetarile iar inspectorii de munca vor stabilii si ei concret cum s-a petrecut totul"
, spune Cristian Banea, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. In cursul zilei de ieri,
anchetatorii au pornit utilajul si au facut o proba de lucru pentru a intelege cat mai bine cum s-a intamplat
totul. Cea mai apropiata de adevar pare a fi varianta unei erori umane, pentru ca, asa cum a spus si seful
santierului, muncitorul nu avea ce sa caute sub utilaj.  "Nu stim exact cum s-a intamplat si trebuie sa
verificam. Dam drumul la utilaj si vom vedea daca este vreo defectiune la el, sa vedem ce l-a determinat
pe muncitor sa se bage sub el, caci se pare ca nu avea ce cauta acolo" , spune Eugen Fulea, inspector
adjunct la Inspectoratul Teritorial de Munca din Sibiu. Asadar, ancheta continua, iar in cateva zile se va
afla concret cum s-a petrecut totul si daca este sau nu si angajatorul vinovat. Din datele de pana acum,  se
stie doar ca muncitorul avea protectia muncii facuta si primise si echipament de protectie, insa la
momentul accidentului acesta nu il purta
  Gabriela ROMAN
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