
Nepasare: sibienii au lasat o actrita sa fie talharita in centrul orasului
Sibienii martori ai talhariilor care au loc ziua, in centrul orasului sau in parcuri, prefera sa isi vada
nepasatori de drum, in loc sa incerce sa ajute victima sau sa sune la 112, concluzioneaza un raport dat
publicitatii, ieri, de Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ), relateaza Agerpres.
  
  Pentru a-i sensibiliza pe sibieni, politistii au apelat la o actrita a Teatrului Gong, pentru a simula o
talharie in centrul orasului, cel mai aglomerat loc din municipiu, unde, luni la ora 12.00, nimeni nu a
incercat sa sara in ajutorul "victimei", desi aceasta striga implorand ajutorul. In urma verificarilor,
politistii au constatat ca sibienii care au asistat la talharia simulata, nici macar nu au sunat la 112 sa
solicite ajutorul politiei. Tocmai pentru a preveni infractiunile de acest fel, IPJ Sibiu are o sectie chiar in
centrul Sibiului, unde politistii sunt dotati si cu scutere pentru prinderea mai rapida a infractorilor.
  
  Politistii sibieni recunosc ca nici pliantele pe care le distribuie nu le sunt de prea mult folos pentru
sensibilizarea populatiei.
  
  De la inceputul anului, in Municipiul Sibiu s-au inregistrat 20 de infractiuni de talharie, din care mai
mult de jumatate au avut loc pe strada, in parcuri, in zone aglomerate, in plina zi. In toate cazurile, nici un
martor nu a sesizat politia, ci doar victimele, dupa ce au fost talharite.
  
  In judetul Sibiu, numarul talhariilor a crescut cu trei cazuri in primele sapte luni din 2010 fata de aceeasi
perioda din 2009, ajungand la un total de 37 de asemenea fapte. Cele mai periculoase localitati din
judetul Sibiu sunt comunele Rosia si Cristian, invecinate cu municipiul Sibiu, unde s-au inregistrat in
total, de la inceputul anului, 249 de infractiuni cu violenta. Cele mai linistite localitati sunt cele din
Marginimea Sibiului (Poiana Sibiului, Jina). 
  

Cuvinte cheie: cristian  rosia  jina  poiana sibiului  municipiul sibiu  marginimea sibiului  teatru  politie
pliante  sibiul  ipj sibiu  teatrului gong  poiana  judetul sibiu  centrul sibiului  localitati din judetul sibiu
infractiuni  por  sibienii
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