
UPDATE: Soferul unui TIR, mort in accident pe DN 1
Șoferul unui camion este in stare grava, iar pentru scoaterea lui din masina este a fost nevoie de echipajul
Descarcerarii, in urma unui accident care a avut loc pe Dn 1, la Saliste. Primele cercetari ale politistilor
arata ca a fost vorba de o coliziune frontala. 
  
  UPDATE: Şoferul TIR-ului a murit pe loc
  
  in urma impactului care a vut loc intre ansamblul TIR si camion, soferul TIR-ului a murit pe loc. Se pare
ca de vina pentru producerea accidentului a fost soferul camionului, care circula dinspre Bucuresti, spre
Alba, iar martorii spun ca acesta a facut mai multe depasiri neregulamentare pe traseu. Asa a facut, cel
mai probabil, si in Saliste si a intrat in coliziune frontala cu TIR-ul. " A facut o depasire baiatul ala. Ne-a
depasit mai in spate, pe Valea Oltului. Circula cu viteza. Cred ca era grabit, ca era vad ca are cateva cutii
de piese in masina. Avea cred 100 la ora", a spus Ionel Dorel Balan, soferul unui alt camion.
  
  Un alt martor spune ca a vazut si el cum soferul camionului circula inconstient pe Valea Oltului. "Pe
Valea Oltului se auzea ca depasea. Intra in depasire dubita. Cam 50 la suta banuiesc ca si soseaua,
drumurile noastre din tara sunt de vina", a spus Iancu Iurita, un alt sofer care a fost martor la tragedie. 
  
  Şoferul vinovat a fost dus cu un echipaj SMURD la spital, iar medicii spun ca starea lui este grava. "
Pacientul pe care l-am gasit la fata locului din pacate a decedat. Pe cel din dubita l-am preluat. L-am gasit
instabil hemodinamic. Este un politraumatism, este un TCC, e cu multiple plagi craniene, am reusit
cumva sa il descarceram si l-am adus la UPU. Sper totusi ca ramane in viata ", a spus dr. Daniela Ţaran,
medic SMURD.
  
  Politistii au verificat totul spun ca vinovat de producerea accidentului este soferul de 28 de ani, care a
depasit neregulamentar. " Conform primelor cercetari efectuate la fata locului, autoutilitara de 7,5 tone a
patruns pe sensul opus de deplasare, unde a intrat in coliziune frontala cu ansamblul TIR. Ca urmare a
accidentului, conducatorul ansamblului TIR a decedat ", a declarat comisarul Sandu Murariu, din cadrul
Politiei Rutiere Sibiu.
  
  Drumul National 1 a fost blocat in Saliste timp de mai bine de doua ore pe ambele sensuri de mers, iar
coloanele masini s-au intins pe mai multi kilometri.
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