
Ucis de  tren, la 33 de ani
Un barbat in varsta de 33 de ani a murit, ieri de dimineata, dupa ce masina pe care o conducea a fost
lovita de trenul Regio Tarnaveni - Sibiu, in zona localitatii Ocna Sibiului. Potrivit primelor cercetari ale
politistilor sositi la fata locului, vinovat de producerea accidentului este chiar soferul, care a ignorat
semnalele acustice si luminoase, masina fiind lovita ^n plin de tren. "Accidentul s-a petrecut la trecerea la
nivel cu calea ferata simpla, fara bariere, aflata la intersectia cu Drumul Judetean 106B, intre Halta 
Mandra si Halta Baile Ocna Sibiului. Accidentul s-a petrecut pe fondul nerespectarii de catre
conducatorul auto a semnalelor acustice si luminoase ale semnalizarii caii ferate. Din accident a rezultat
decesul pe loc al conducatorului autovehiculului, un barbat din Ocna Sibiului" , a declarat Bogdan
Maxim, din partea Politiei Rutiere Sibiu. 
  
  Mecanicul spune ca nu a putut face nimic pentru a evita accidentul si nici nu isi poate explica ce s-a
intamplat cu soferul care s-a angajat in traversarea caii ferate, desi la un moment a parut ca vrea sa
opreasca. "A venit masina respectiva, s-a oprit in pasaj, dupa care si-a continuat mersul, moment in care a
fost surprinsa de tren. Am incercat sa il atentionez dand semnalele de atentie, corespunzatoare. Nu pot sa
imi dau seama de ce s-a angajat din nou in traversare atata timp cat trenul se apropia" , a declarat Tudor
Moga, mecanicul locomotivei.
  
  Venise la pescuit
  
  Martorii accidentului spun ca barbatul de 33 de ani, din Ocna Sibiului, venise la pescuit pe lacul aflat la
cativa metri de calea ferata, dar, pentru ca locul preferat de el era ocupat, a vrut sa ocoleasca pentru a
ajunge la celalalt mal. "Era un pic de ceata dar nu asa ca sa nu vezi. L-am vazut intrand, a mers pana unde
se ducea de obicei, a intors si a venit inapoi, pentru ca locul era ocupat. El saptamana trecuta a prins un
peste exact in locul acela si il cunoastem bine. Nu am apucat decat sa ii aprind o lumanare" , a spus
Nelutu Tudoran, unul dintre pescarii cu care se cunostea victima
  
  Un alt pescar a spus si el ca barbatul de 33 de ani a mai trait cateva minute si, desi echipajul SMURD a
sosit repede la fata locului, era prea tarziu pentru soferul masinii. 
  
  "Eram si eu la pescuit, cand am auzit o bubuitura. Am intors capul si am vazut masina in fata trenului,
dincolo de semafor. Am fugit sa atentionez, dar nu am mai avut timp. Am mers, am deschis usa. Ii curgea
sange. Am sunat la 112, dar in doua - trei minute a murit A venit SMURD-ul repede, dar murise. A fost
tarata masina vreo 200 de metri" , a spus Augustin Cristea, martor la accidentul de tren. 
  
  In urma accidentului feroviar, doua trenuri au stat in asteptare cateva minute in Halta Mandra si inca
unul in gara din Sibiu, pentru ca nu au putut pleca decat dupa ce masina lovita a fost ridicata de pe sine si
trenul Regio Tarnaveni - Sibiu a putut ca isi continue drumul. (L. B.)
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