Barbatul ranit la proteste va fi operat la cap

Alexandru Sonoc, barbatul care a fost ranit luni seara in timpul protestelor de la Sibiu, va fi operat, astazi
de dimineata. Medicii spun ca barbatul a suferit o fractura craniana. "Pacientul a suferit o fractura
multieschiloasa, cu denivelare, adica cu infundarea oaselor pe creier, precum si o contuzie. in acest
moment el este stabil si constient. Interventia va fi un pic dificila din cauza zonei care va trebui operata",
a declarat dr. Vicentiu Secelean, seful Sectiei Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta Sibiu.
Alexandru Sonoc este seful Sectiei Galeriile de Arta a Muzeului National Brukenthal. El se afla in
grupul de protestatari luni seara, cand, de la etajul 4 sau 5 al blocului 11 s-a aruncat cu un ghiveci catre
multime. Alexandru Sonoc a fost lovit in cap.
Politistii fac cercetari pentru a afla cine a aruncat cu ghiveciul. La Sectia 1 Politie Sibiu a fost deschis un
dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala. "in urma investigatiilor efectuate la fata locului s-a
stabilit faptul ca obiectul a putut fi aruncat de catre o persoana care locuieste in blocul nr.
11. Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Sibiu efectueaza verificari in vederea identificarii persoanei care
a aruncat vasul ceramic, cercetarile fiind efectuate sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare
corporala", se arata intr-un comunicat al IPJ Sibiu.
Politistii ii roaga pe toti cei care pot da detalii despre incidentul ce a avut loc luni seara sa contacteze cea
mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112.

Unul dintre cei mai valorosi

Alexandru Sonoc este manager de proiect pentru un proiect international si lucreaza la proiecte in
colaborare cu Luxemburg si Tokio. "Pauza de activitate indusa de acest grav eveniment afecteaza nu doar
activitatea Muzeului National Brukenthal ci, de asemenea, unele dintre cele mai importante proiecte
internationale culturale ale tarii noastre ", au declarat reprezentantii Muzeului National Brukenthal. De
asemenea, Alexandru Sonoc este autor a sute de articole, studii si participari la sesiuni stiintifice.
Directorul general al Muzeului National Brukenthal, Sabin Adrian Luca, face si el apel catre autoritatile
abilitate pentru identificarea autorului sau autorilor acestei "tentative la viata unuia dintre cei mai
valorosi angajati ai nostri ". (L. B.)
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