NEWS ALERT! 4 morți și 4 răniți în
urma exploziei unei mine
antipersonal de la Uzina Mecanică
din Băbeni

UPDATE: PARCHETUL VÂLCEA s-a sesizat: „La Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a
constituit, la data de 18 noiembrie 2021, o cauză în care se efectuează urmărirea
penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectarea regimului materiilor
explozive, ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și nerespectarea măsurilor

legale de securitate și sanătate în muncă, în vederea lămuririi împrejurărilor în care
a avut loc o explozie a unei mine antipersonal la Uzina Mecanică Băbeni, în urma
căreia a survenit decesul a 4 persoane și rănirea altor 3 persoane.
La locul producerii exploziei s-a deplasat o echipă complexă compusă din ofițeri de
poliție judiciară, specialiști, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de
Urgentă al Județului Vâlcea, împreună cu un procuror din cadrul Secției de urmărire
penală de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea care efectuează cercetarea la
fața locului.
Pe măsura derulării cercetărilor, vom informa opinia publică”.
*****
Joi,18 noiembrie a.c., la Uzina Mecanică Băbeni din judeţul Vâlcea a avut loc un grav
accident de muncă în urma unei explozii generate de o mină antipersonal.
„În urma exploziei au rezultat patru persoane decedate – trei bărbaţi şi o femeie, şi
alte patru persoane grav rănite, care au fost preluate de către echipajele Serviciului
Judeţean de Ambulanţă Vâlcea, pentru a fi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe
a Spitalului Judeţean din Râmnicu Vâlcea. A fost alocat un echipaj de Descarcerare,
SMURD Buneşti, două ambulanţe tip C şi două tip B, un echipaj ASAS de la Garda de
Intervenţie Râmnicu Vâlcea. Deflagraţia nu este urmată de incendiu”, a precizat
purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Cătălin Popescu.
Prefectul judeţului Vâlcea, Sebastian Fârtat, a declarat pentru News.ro că primele
date de la faţa locului arată că explozia s-ar fi produs în timp ce se încerca
dezamorsarea unei mine vechi. Nu se cunosc deocamdată, oficial, cauze ale
deflagraţiei.

