DN 7 – Autostrada mortii

Zilnic, în Vâlcea și în țară se petrec accidente dintre cele mai grave. Numai în acest sfârșit de săptămână în
Vâlcea au avut loc mai multe accidente grave, unele dintre ele chiar mortale.<?xml:namespace preﬁx = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:oﬃce:oﬃce" />
A intrat cu taxiu-n stâlp
Zilele trecute pe strada Calea lui Traian din Rm. Vâlcea, la Km. 114 + 286 m a avut loc un grav accident rutier.
Gheorghe Laurențiu R. de 21 de ani din Rm. Vâlcea, șoferul unui taxi, a primit o comandă în comuna Râureni.
Într-o curba la dreapta, Laurențiu R. nu și-a adaptat viteza la condițiile de drumului (ploua, iar carosabilul era
acoperit cu apă) și astfel a pierdut controlul volanului intrând cu mașina într-un stâlp de iluminat public. Pentru
ca tânărul să ﬁe scos din mașină a fost nevoie de intervenția echipei de descarcerare din cadrul I.S.U. Vâlcea,
iar apoi Laurențiu R. a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Vâlcea, unde i s-a stabilit diagnosticul
„poli-traumatism prin accident rutier, stare profundă de comă„, rămânând sub observație medicală. De
menționat este faptul că lui Laurențiu R. i s-au luat probe de sânge pentru a-i ﬁ stabilită alcoolemia și că nu
tânărul nu purta centura de siguranță în momentul producerii accidentului. Polițiștii Continuă cercetările în acest
caz pentru a stabili exact condițiile în care s-a produs accidentul.
Remorca ucigașă
Sâmbătă, 23 septembrie a.c., pe DN 7, la Km. 167+625 m., în comuna Budești a avut loc un grav accident
rutier. Pavel Ioan B. de 35 de ani din Oradea, județul Bihor conducea un autotractor marca „SCANIA”, care
tracta o semiremorca, din direcția Pitești spre Rm. Vâlcea. Ioan B. nu a adaptat viteza condițiilor de drum și

meteo, afară ploua, motiv pentru care la un moment dat, într-o curbă deosebit de periculoasă, semiremorca pe
care o tracta a pătruns pe sens contrar lovind un autoturism marca Dacia 1310 Break. În urma accidentului,
Petre V. de 35 ani din Rm. Vâlcea, șoferul mașinii lovite, și-a pierdut viața. De asemenea, pasagerele Daciei,
A.Z. de 14 ani din Rm. Vâlcea și Cristina C. de 29 ani din comuna Bujoreni au fost grav rănite. Cele două tinere
au fost transportate de urgență la Spitalul Județean Vâlcea unde li s-au acordat îngrijiri medicale și unde au fost
diagnosticate. Astfel, A.Z. a fost diagnosticată cu „traumatism cranio cerebral cu plăgi tăiate multiple, fractură
deschisă claviculară stânga”, ﬁind internată la secția infantilă, iar Cristina C. a fost diagnosticată cu „fractură
claviculară stânga, traumatism cranio cerebral acut cu plăgi parietale și faciale, traumatism forte umăr stâng,
lipsă substanță osoasă tegumentală musculară”. Datorită gravității rănilor, Cristina C. a fost transportată
pentru tratament la Spitalul de Urgență „Floreasca” din București. În momentul producerii accidentului, ambii
șoferii ai autoturismelor implicate în accident purtau centurile de siguranță. Ioan Pavel B. a fost testat de
polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul ﬁind negativ.
A tras de volan
Tot sâmbătă, 23 septembrie a.c., pe drumul județean din satul Gorunești a avut loc un alt accident
rutier. Constantin C. de 39 ani din Bălcești, județul Vâlcea conducea un autoturism marca Dacia când pasagerul
de pe bancheta din spate, Dumitru P., s-a aplecat că tre volan și a tras brusc de el. Mașina a intrat în podețul din
fața unei case, iar Dumitru P. s-a rănit ușor, la Spitalul Județean Vâlcea ﬁindu-i stabilit diagnosticul „ﬁsură
humerus drept”.
Șoferul mașinii, Constantin C., a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, iar rezultatul alcoolemiei a
arătat 0,77 ml alcool pur într-un litru de aer expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate și două probe de
sânge.
Neatent la traversat
Ca și cum două accidente nu ar ﬁ fost de ajuns pentru o singură seară, tot pe DN7, pe raza comunei Bujoreni,
Sorinel O. de 34 ani a fost lovit de o mașină. Acesta a traversat strada fără să se asigure și a fost lovit în plin de
o Dacie condusă de Cosmin V. De 26 de ani din Ocnele Mari. Sorinel O. a fost diagnosticat la Spitalul Județean
Vâlcea cu „traumatism cranian închis„. Polițiștii Continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în
care s-a produs accidentul.
” Cristina Pirvu

