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Traficul feroviar a fost bulversat în nordul ţării peste 20 de ore, după ce două vagoane
încărcate cu buşteni ale unui tren marfar au deraiat de pe şine. Situaţia i-a afectat pe
maramureşenii care aleg să folosească acest mijloc de transport dinspre şi către Sighetu
Marmaţiei.
Întâmplarea s-a produs miercuri, 22 iunie, în jurul orei 17.50, în staţia
Bichigiu, din judeţul Bistriţa Năsăud. Trenul de marfă a deraiat pe secţia de cale ferată 409,
între staţiile Telciu şi Coşbuc, secţia Beclean pe Someş – Sighetu Marmaţiei, la kilometrul
feroviar 12+200. Întreruperea circulaţiei a blocat şase trenuri Regio.
Călătorii au fost transbodaţi

Pasagerii au fost transbordaţi imediat, aceştia continuându-şi călătoriile către destinaţiile lor.
“Din cauza deraierii a două vagoane de marfă, în cursul acestei după-amiezi, circulaţia feroviară
între staţiile Coşbuc şi Telciu (secţia Beclean pe Someş- Sighetu Marmaţiei) este întreruptă de
la ora 17.50. Ca urmare a acestui incident, pasagerii trenurilor Regio 4110 Cluj Napoca Sighetu Marmaţiei (cu 60 călători), Regio 4134 Sighetu Marmaţiei -Cluj Napoca (cu 26 călători)
şi Regio 4136 Sighetu Marmaţiei- Beclean pe Someş (50 călători) au fost transbordaţi cu
mijloace auto între staţiile Telciu şi Coşbuc, respectiv Beclean pe Someş. De aici îşi vor
continua călătoriile către destinaţii. Echipele de intervenţie CFR Infrastructură care s-au
deplasat la faţa locului acţionează pentru redeschiderea circulaţiei în condiţii normale de trafic şi
de siguranţă”, au arătat oficialii CFR Călători într-un comunicat de presă miercuri seară.

Circulaţie reluată joi după amiază

Joi, 23 iunie, oficialii au anunţat că următorul care este programat în graficul de circulaţie pe
această rută este la ora 15.50, Regio 4134 Sighetu Marmaţiei - Cluj Napoca. Din fericire, însă,
tot joi, începând cu ora 14.30 circulația trenurilor a fost reluată pe secția Beclean pe Someș Sighetu Marmației, au anunţat reprezentanţii CFR Călători.
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