FOTO VIDEO Trenul Chisinau-Moscova a fost implicat intr-un accident in
suburbia Moscovei, soldat cu 5 morti si 50 de raniti
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Un tren de pasageri care circula pe ruta Moscova-Chisinau s-a ciocnit, marti, cu un marfar ucrainean, in
apropiere de Moscova, provocand moartea a cinci persoane si ranirea altor 50.
UPDATE 16.10 Vicepresedintele guvernului regiunii Moscova, Dmitri Pestov, a anunta ca unul dintre raniti a
decedat la spital, astfel numarul mortilor ajuns la 6, relateaza Ria Novosti. Trenul de pasageri a fost tras la
urmatoarea statie Naro-Fominsk. Aici martorii sunt interogati de catre anchetatori.
UPDATE 15.49 Consulul Moldovei la Moscova Anatol Patrascu a declarat pentru ,,Adevarul" ca cinci oameni
au murit, iar alti cinci sunt intr-o ,,stare foarte-foarte grava". ,,50 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale,
iar 25 au fost spitalizati. Acum incercam sa-i identificam pe cei morti", a spus Patrascu.
Printre raniti este si o fata de 11 ani, care se afla in stare de gravitate medie. Ea este constienta. Mama ei la fel a
fost ranita in accident.
Ministerul Transportului anunta ca listele persoanelor care au avut de suferit in urma accidentului vor fi
publicate in cel mai apropiat timp pe pagina web a CFM www.railway.md. De asemenea, CFM a instituit o linie
telefonica verde la nr. 022 834550, la care rudele pasagerilor cursei nr.342 sunt rugate sa apeleze pentru mai

multe informatii.
UPDATE 15.35 Salvatorii urmeaza sa evacueze la Moscova circa 200 de pasageri, in primul, rand famiile cu
copii mici, anunta Ria Novosti. Deocamdata, acestia raman in vagoane, fiind asigurati cu apa si mancare.
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Seful Cailor Ferate Ruse, Vladimir Iakunin, a zburat de urgenta din China la Moscova, dupa ce premierul
Dmitri Medvedev i-a dat indicatii la telefon sa lichideze cat mai curand consecintele acidentului.
UPDATE 15.01 Potrivit Departamentului de Transport Moscova, cele 16 containere ale marfarului ar fi deraiat
din cauza unei sine care a crapat. Anterior insa CFR rus anunta preliminar ca s-ar fi rupt o rampa laterala a
platformei.
Peste 500 de oameni sunt implicati in operatiunile de lichidare a consecintelor accidentului.
UPDATE 14.32 Prim-ministrul Iurie Leanca adreseaza condoleante familiilor si rudelor care si-au pierdut
apropiatii in accidentul feroviar produs astazi in apropierea orasului Moscova. Totodata, seful Guvernului a
cerut ambasadorului la Moscova Andrei Galbur sa se deplaseze la locul accidentului pentru a acorda asistenta
necesara pasagerilor care se deplasau cu trenul implicat in accident.
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UPDATE 14.20 Marfarul ucrainean transporta componente pentru fabricile Renault din Romania,
anunta Agentia Intefax.
UPDATE 14.10 Ministrul adjunct al Transporturilor, Vladimir Cibotari, a declarat pentru ,,Adevarul" ca
,,insotitorii de vagoane au numarat noua morti".
UPDATE 14.00 Potrivit Ministerului Sanatatii, printre victime este si un copil. Trei persoane in stare foarte
grava au fost transportate cu elicopterul in capitala Rusiei.
In trenul de pasageri se aflau peste 400 de persoane, inclusiv insotitori de vagoane si personal tehnic. Pe aceasta
cursa au fost vandute 394 de bilete.
UPDATE 13.56 Au fost spitalizate 24 de persoane in cele mai apropiate institutii medicale. Au venit in ajutor
medicii de la Urgenta din Moscova si Novoia Moskva. La locul accidentului lucreaza acum 151 de oameni si 51
de unitati tehnice.
Oamenii legii din Rusia au deschis un dosar penal pentru incalcarea regulilor sigurantei circulatiei feroviare, iar
premierul Dmitri Medvedev a cerut sa fie lichidate de urgenta consecintele.
Autoritatile ruse anunta ca toate trenurile vor avea intarzieri de trei-sase ore.
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Caile Ferate Ruse au anuntat ca 16 containere ale marfarului au deraiat si au ras caroseria laterala a trenului de
pasageri. Au fost afectate vagoanele 7 si 8 ale trenului de pasageri. Circulatia feroviara pe acest segment a fost
sistata. Motivul accedentului a fost o defectiune a marfarului, anunta Ria Novosti, citand surse din cadrul CFR-

ului rus.
Accidentul a avut loc in statia Bekasovo-1, regiunea Moscova, (la 80 de kilometri de Moscova) in directia spre
Ucraina. Doua vagoane au deraiat, iar oamenii sunt scosi din tren in brate, relateaza Life News.
Salvatorii rusi au trimis 86 de oameni si 26 autospeciale, anunta Directia regiunii Moscova, a Ministerului rus
pentru Situatii Exceptionale. Potrivit datelor operative, marfarul deraiat s-a ciocnit in vagonul numarul 7 al
trenului Moscova-Chisinau. Aici se afla si seful de tren.
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Irina Gasca, sefa Serviciului de presa al Ministerului Transporturilor, a declarat ca accidentul s-a produs dupa
ce, la o cotitura, o parte componenta a trenului marfar a intrat in coliziune cu trei dintre vagoanele trenului de
pasageri. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, Vasile Botnari, a dispus, in regim de urgenta,
crearea unei celule de interventie rapida in cadrul institutiei. Urmeaza sa fie contactate familiile cetatenilor
moldoveni implicati in acest accident tragic, carora li se vor oferi informatii cu privire la starea celor apropiati.
Calea Ferata va trimite o alta granitura pentru preluarea pasagerilor care pot continua calatoria.
Ministerul de Externe anunta ca functionarul consular al Ambasadei Republicii Moldova in Federatia Rusa deja
s-a deplasat la fata locului. Acesta poate fi contactat la urmatoarele numere de telefon: (+7 495) 624 53 53, (+7
495) 624 80 91.

