UPDATE / Accidentul feroviar de azi a dat peste cap circulatia trenurilor
adevarul,
Circulatia trenurilor in gara Curtici a fost data peste cap, in aceasta dimineata, din cauza a doua locomotive care
s-au ciocnit.. Doua locomotive, una din Romania, una din Ungaria s-au lovit frontal in urma cu cateva minute,
in statia CFR din Curtici, judetul Arad.
VEZI AICI GALERIE FOTO DE LA FATA LOCULUI!UPDATE, ORA 14.00Amandoua au vrut sa intre pe
aceeasi linie deodata, s-au acrosat, iar una a sarit de pe sine. Mai multe echipe cerceteaza cauzele producerii
accidentului, pentru a stabili care dintre mecanici nu a respectat semnalul. Incidentul a avut loc de dimineata
intre o locomotiva independenta si un tren de marfa, ce apartine unui operator privat din Ungaria. Locomotiva
fusese inchiriata unei firme din Ungaria.
"Un tren cargo apartinand MAV CARGO a intrat peste locomotiva noastra, nu a respectat semnalul si a deraiato", a declarat Marius Pancu, proprietar locomotiva.
Pentru ca una dintre locomotive a sarit de pe sine, circulatia trenurilor a fost intarziata. Doua ore si jumatate a
asteptat un tren personal in gara Curtici sa isi poata continua drumul. Un rapid international, pe ruta
Budapesta - Timisoara a ajuns in gara la ora noua si a reusit sa plece abia in jurul orei 13.
"Primul lucru care l-am facut a fost sa deschidem circulatia. Au intarziat mai multe trenuri, un personal si un
rapid international. Cei de la biroul de interventie au solicitat o macara sa ridicam locomotiva", a declarat Vasile
Gherbulov, personal service.
Circulatia trenurilor in gara Curtici a revenit la normal abia spre pranz, iar echipele de interventie incearca sa
repuna locomotiva pe sine, cu ajutorul unei macarale de mare tonaj.
Ora 12.00
Potrivit primelor informatii, mecanicul unei locomotive nu a tinut cont de culoarea rosie. Nimeni nu a fost ranit,
insa una din locomotive s-a rasturnat.
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In aceste momente, mai multe echipaje de politie se deplaseaza la fata locului pentru a verifica conditiile in care
a avut loc accidentul feroviar.
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Directorul Regionalei CFR, Valeriu Trica, a declarat ca accidentul a avut loc intre locomotivele unui operator
din Ungaria si a unui operator privat din Romania, iar o comisie va stabili cauzele.
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,,Accidentul a avut loc intre o locomotiva care apartine societatii Mav, din Ungaria, si intre o locomotiva care
apartine operatorului feroviar Logistic Cargo, din Romania. Una dintre locomotive, cea a Logistic Cargo este
deraiata. O comisie este la fata locului pentru a cerceta cauzele accidentului si cine este vinovatul", a spus
Valeriu Trica.

