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LA NOAPTE: 3°C
MÂINE: 11°C

ASTĂZI

EXCLUSIV

CFR Alba, acuzată că
a tăinuit un accident

Giovanni Granieri
Gran a fost
eliberat acum patru luni
fiindcă nu a fost
fo condamnat
în timp rezonabil
rezon zz PAG 3
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Compania nu a înştiinţat nicio instituţie publică
despre faptul că două vagoane ale unui tren
marfar au deraiat luni la Vinţu de Jos
ASTĂZI

Obligaţi
să câştige
Antrenorul Unirii Alba
Iulia, Adrian Falub, nu
concepe alt rezultat decât
victoria în meciul de mâine
cu Gloria Bistriţa zz PAG 8-9
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Dumitrel, vătaf
de secol XXI

Circulaţia feroviară a fost perturbată timp de mai bine de zece ore, după ce două vagoane ale unui marfar au sărit de pe şine la Vinţu de Jos. FOTO: ARHIVA ADEVĂRUL

Prefectul de Alba, Ştefan
Bardan, i-a acuzat azi pe
reprezentanţii CFR că au
ascuns accidentul de la
Vinţu de Jos, precizând că
nici măcar Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă
(ISU) nu a fost anunţat.
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zz Şeful staţiei CFR Vinţu
de Jos recunoaşte acuzele,
dar spune că a respectat
regulamentul companiei.
„Avem indicaţii clare privind evenimentele de pe
calea ferată. Măsurile au fost
elaborate de CFR şi aprobate
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de Ministerul Transporturilor“, s-a limitat să spună şeful
staţiei CFR Vinţu de Jos, Liviu
Radovici, care a recunoscut
că procedurile la care a făcut
referire nu includ anunţarea
ISU sau a Poliţiei. „Este obligatorie anunţarea ISU“, a spus
însă Gheorghe Şurubaru,
şeful Diviziei Infrastructură

din cadrul Regionalei Cluj.
„Conform legii, cei de la CFR
trebuia să anunţe“, a afirmat
şi Alina Bălaş, purtătorul de
cuvânt al ISU Alba.
Reprezentanţii CFR Alba
au refuzat să discute pe marginea acestui caz. Accidentul
a avut loc luni, în jurul orei
13.30. Atunci, două vagoane
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ale unui tren de marfă, care
transporta produse de la Kronospan Sebeş, au deraiat la
intrare în staţia CFR Vinţu de
Jos. În urma evenimentului,
circulaţia pe sectorul Vinţu
de Jos-Sibiu a fost deviată pe
o linie secundară. Reparaţiile
la linia avariată au durat mai
mult de zece ore.

Consiliul Judeţean Alba
a fost desemnat unic administrator al unui teritoru
de 137.000 de hectare,
din patru judeţe zz PAG 4
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