
Polițiștii de la Rutieră
continuă cercetările în
cazul tragediei rutiere

petrecute duminică seară, în jurul
orei 19.20, în apropierea
localității constănțene 23 August,
în care nu mai puțin de cinci
oameni și-au pierdut viețile.
Autoritățile spun că este cel mai
grav accident produs în ultimul
an în județul Constanța. Ieri,
medicii legiști au efectuat
necropsiile la morga Cimitirului
Central. Oamenii legii încearcă
acum să afle împrejurările exacte
în care a avut loc nenorocirea.
„Pentru moment viteza
neadaptată și neatenția în
conducere sunt principalele
ipoteze. Nu excludem, însă, nici
varianta oboselii la volan, în
condițiile în care șoferul Skodei
parcursese, în cursul zilei de
duminică, câteva sute de
kilometri. Acesta se întorsese de
undeva din țară și își lăsase niște
rude la Mangalia. Pornise înapoi
către Constanța când a avut loc
accidentul”, a declarat, pentru
„Telegraf”, cms. șef Constantin
Bădângă, șeful Biroului Drumuri
Naționale și Europene din cadrul
Serviciului Poliției Rutiere (SPR)
Constanța.

n FILMUL NENOROCIRII n
Anchetatorii au refăcut filmul
cumplitului accident. Aceștia spun

că șoferul Skodei, Constantin
Vicol, de 48 de ani, din
Constanța, se deplasa pe Drumul
Național 39, dinspre Mangalia
către Constanța. Ajuns în
apropierea comunei 23 August,
au stabilit polițiștii, acesta a
pierdut controlul direcției. În
clipele următoare, Skoda a
pătruns pe contrasens și a intrat
în coliziune frontală cu un Saab
decapotabil, înmatriculat în Italia,
la volanul căruia se afla Laura
Țuțaniș, de 35 de ani, din 2 Mai.
În urma teribilului accident, cinci
oameni și-au pierdut viețile. Este
vorba despre cei doi conducători
auto, dar și despre trei pasageri
aflați la bordul Saab-ului: Mihai
Păsărică, de 37 de ani, din 2 Mai,
Irina Milea, de 36 de ani, din
Mangalia și un cetățean italian,
de 52 de ani, proprietarul
autoturismului. Oamenii care au
asistat la scenele de groază au
povestit că, după impact, doi
dintre ocupanții Saab-ului au fost
aruncați pe carosabil, iar ceilalți
doi au rămas prinși între fiarele
contorsionate ale mașinii
distruse, ca și șoferul Skodei... 

n SCENE DE COȘMAR n
După primirea apelului prin linia
unică 112, la locul nenorocirii s-
au deplasat mai multe
ambulanțe, echipajele de
descarcerare, dar și polițiștii de

la Rutieră. Pompierii militari au
reușit să scoată cele trei victime
din vehiculele devastate. Din
păcate, medicii sosiți la fața
locului nu au putut face nimic
altceva decât să constate
decesul a patru dintre ocupanții
celor două autoturisme. Aceștia
au încercat, timp de 40 de
minute, să-l resusciteze pe unul
dintre pasagerii Saab-ului, însă,
din nefericire, eforturile lor s-au
dovedit zadarnice... Cei patru
ocupanți ai Saab-ului lucrau
peste hotare și veniseră în

România pentru a-și petrece
vacanța pe litoral. La locul
tragediei a ajuns duminică seară
și mama Laurei Țuțaniș, care a
leșinat în momentul în care și-a
văzut fiica zăcând fără suflare...
Martorii au povestit că șoferul
Skodei ar fi vorbit la telefonul
mobil în momentul accidentului,
însă autoritățile nu au confirmat
această informație. Surse
judiciare spun că cele două
mașini implicate în teribila
coliziune vor fi supuse, în zilele
următoare, unor expertize

tehnice.  
Surse judiciare au relatat ieri

că șoferul Skodei aniversase 25
de ani de căsătorie, la munte,
împreună cu soția sa și finii lor
din Mangalia. Duminică, cei patru
se întorseseră. Constantin Vicol
plecase către Mangalia, pentru
a-și duce rudele acasă. Pornise
înapoi către Constanța în
momentul în care accidentul a
avut loc.  
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Cinci destine frânte... 
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Cel mai grav accident
din ultimul an în județul Constanța! 

Arestați pentru viol 
Magistrații Judecătoriei Constanța au dispus arestarea

preventivă pentru 30 de zile a celor doi bărbați din orașul
Ovidiu acuzați că au sechestrat și violat o adolescentă de 16
ani, din localitate. Decizia poate fi contestată. Amintim că Aurel
Constantin Chiriță, de 38 de ani, și Ștefan Tiberiu Podaru, de
24 de ani, fuseseră reținuți de procurori pentru 24 de ore.
Victima celor
doi le-a
povestit
polițiștilor că,
în noaptea
de vineri
spre
sâmbătă, în
jurul orei
03.00, a ieșit
din casă
pentru a
merge la un
magazin
non-stop
aflat în
apropiere. La
un moment
dat, în timp
ce mergea
pe stradă, de ea s-ar fi apropiat Aurel Constantin Chiriță, care
ar fi luat-o cu forța și ar fi urcat-o într-un autoturism la volanul
căruia se afla Ștefan Tiberiu Podaru.  Polițiștii au stabilit că cei
doi au dus-o apoi pe fată acasă la Aurel Constantin Chiriță,
acolo unde au forțat-o să întrețină raporturi sexuale cu ei. După
câteva ore, aceștia au lăsat victima să plece, amenințând-o că,
dacă va spune cuiva ce i s-a întâmplat, va avea de suferit.
Adolescenta a mers imediat la Poliție și a depus o plângere
împotriva lor. Surse judiciare au dezvăluit că ambii suspecți o
cunoșteau pe minoră.

Împreună putem proteja mediul
înconjurător - Caravana Polaris

Duminică, 2 august, Polaris
M Holding  a demarat cea de-a
şasea ediţie a “Caravanei
Polaris”, eveniment ce
promovează importanţa
menţinerii oraşului curat. La fel
ca şi în anii precendenți,
evenimentul s-a desfăşurat, în
zona Portul Tomis începând cu
ora 19:30.

Prin intermediul acestui
eveniment, compania Polaris și-
a propus să sensibilizeze şi să
responsabilizeze constănţenii şi
turiştii aflaţi pe litoral să
participe în mod activ la

păstrarea curăţeniei oraşului şi
a plajelor. De noi depinde ca
imaginea oraşului în care
locuim să fie frumoasă şi numai
împreună putem demonstra că
se poate realiza acest lucru prin
contribuţia fiecărui cetăţean la
crearea unui mediu mai curat şi
mai sănătos.

Dacă în ediţiile anterioare,
“Caravana Polaris” şi-a axat
atenţia asupra sensibilizării
populaţiei adulte cu privire la
menţinerea oraşului curat, anul
acesta tema campaniei s-a
concentrat asupra educaţiei

ecologice în rândul copiilor. Mai
multe personaje îndrăgite de
aceştia, printre care: Zâna
Curăţeniei, personajele pe
picioroange, mascotele vesele
şi năzdravane, au fost prezente
în Portul Tomis şi i-au îndemnat
pe cei mici, pe constănţeni şi pe
turişti să participe la menţinerea
curăţeniei oraşului şi plajelor.
De asemenea, acestor
personaje li s-au alăturat mai
mulţi tineri, îmbrăcaţi în
salopete verzi care s-au plimbat
în Portul Tomis şi i-au îndemnat
pe constănţenii şi turiştii aflaţi
pe litoral să menţină oraşul
curat. Aceştia au oferit copiilor
şi adulţilor obiecte promoţionale
de culoare verde pentru
curăţenie.

Puterea exemplului rămâne
metoda cea mai simplă de a
inocula în rândul copiilor un
obicei corect. Exemplul trebuie
să vină din partea adulţilor,
aceştia având rolul de a promova
în rândul copiilor respectul pentru
mediul înconjurător, pentru
curăţenia oraşului, deoarece un
comportament sănătos faţă 
de mediu se clădeşte din
copilărie. (P)


