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BULETIN INFORMATIV

UN JANDARM DIN CADRUL GRUPĂRII MOBILE TÂRGU
MUREŞ DECEDAT ÎN MISIUNE
Un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureş aflat în misiune
pe raza localităţii Chirileu, comuna Sânpaul( jud. Mureş), a fost implicat într-un
accident rutier, soldat cu un deces şi o vătămare corporală.

Marţi, 16 aprilie a.c. în jurul orei 00.10, un echipaj auto de Jandarmerie
format din patru subofiţeri a fost sesizat de către un cetăţean despre faptul că în
imediata apropiere a DN 15, în zona unui poligon auto de pe raza loc. Chirileu, doi
bărbaţi sustrăgeau elemente din poligon şi le încărcau într-o căruţă aflată pe
marginea carosabilului.
La apariţia forţelor de ordine, bărbaţii au luat-o la fugă, iar doi dintre jandarmi
au trecut la urmărirea acestora, şoferul şi un alt jandarm rămânând în maşina de
serviciu.
Pe fondul nepăstrării distanţei de siguranţă, în jurul orei 00.30, un autotractor
a tamponat maşina Jandarmeriei care se afla oprită pe partea carosabilă, foarte
aproape de marginea drumului naţional
În urma accidentului, au fost răniţi cei doi jandarmi care se aflau în maşină,
unul dintre ei fiind grav accidentat iar şoferul suferind răni uşoare.
Imediat, la locul evenimentului s-a deplasat un echipaj rutier care a făcut
cercetarea la faţa locului, şoferul fiind susceptibil de săvârşirea infracţiunii de
ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.
Echipajul Serviciului Medical de Urgenţă şi Descarcerare Mureş, a efectuat
măsuri de resuscitare a persoanei grav accidentate, dar în ciuda tuturor eforturilor
depuse, aceasta a decedat.
Jandarmul decedat, în vârsta de 36 ani, era încadrat în MAI din anul 1998, ca
şi jandarm angajat pe bază de contract, iar din anul 2006, subofiţer în cadrul
Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureş.
Subofiţerul nu era căsătorit, locuia împreună cu prietena şi era cunoscut ca şi
un bun camarad şi apreciat de către toţi cei care l-au cunoscut.
Dumnezeu să-l odihnească în pace !!!
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