
Sarut mana pentru amenda
Biroul Politiei Rutiere a fost inviorat de trei femei agenti de circulatie. Cele trei tinere dirijeaza traficul
in centrul Sibiului, la orele de varf. soferii certati cu regulile de circulatie isi recunosc incantati
greselile.
  
  Sunt cea mai noua atractie a Sibiului. Trei femei curajoase au devenit agenti de circulatie. In ciuda
opiniei majoritatii soferilor, nu vad nimic neobisnuit in meseria lor. Dirijeaza traficul, ii opresc pe cei care
circula neregulamentar si - atunci cand este cazul - aplica amenzi sturatoare. Isi iubesc meseria pe care o
fac de 2 luni, chiar si in conditii de ploaie, ninsoare sau la temperaturi sub zero grade. Nu si-ar da
uniformele pe costume elegante, pentru nimic in lume.
  
  Fotomodel in intersectie
  
  Sabinei Marcu (foto) i s-a intamplat - nu de putine ori, de cand lucreaza la Circulatie - sa fie
"imortalizata" in exercitiul functiunii. "Se opresc soferii si imi fac poze - ca la gradina zoologica", ne
povesteste ea zambind. Absolventa a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Romano Germane din
Sibiu, agent Marcu nu a profesat pana acum ca avocat. Marturiseste ca se simte bine in colectivul de la
Politia Rutiera, pe care il vede foarte unit. Prezenta ei in patrulele de la Circulatie face intotdeauna
impresie buna : "Atunci cand sunt alaturi de ei, colegii mei sunt sunati de prieteni care le spun ca asa o
slujba ar face-o de drag", povesteste ea amuzata. Femeile - pietoni, sau la volan, o incurajeaza si ii
ureaza, din mers, mult succes. "Intr-o zi, o doamna s-a oprit langa mine si mi-a marturisit ca ceea ce fac
eu este visul ei de-o viata - era prea scunda si nu fusese acceptata in politie. Mi-a spus ca e mandra de
mine", isi aminteste Sabina. Nemiloasa cu cei care incalca regulile de circulatie, agent Marcu a aplicat in
ultimele 2 luni, 50 de amenzi.
  
  soferi mai fericiti
  
  De cand lucreaza "in trafic", colega Sabinei, Codruta Onit nu a intalnit o singura persoana care sa-i
vorbeasca urat. Ea le da amenzi, iar soferii - fericiti - ii pupa mana. Tot pe strada i s-au intamplat si
lucruri neasteptate: "Fiind oprit de mine, un conducator auto a crezut ca glumesc", ne marturiseste tanara.
Barbatului i s-a parut ca sanctiunea pe care i-o promitea Codruta face parte dintr-o farsa televizata. La un
moment dat si-a dat insa seama ca agent Onit vorbea serios - probabil atunci cand a fost nevoit sa isi
achite amenda. Dupa ce a absolvit Liceul Sanitar din Sibiu si cursurile unei scoli postliceale, specializarea
calculatoare, Codruta a lucrat o scurta perioada ca oficiant al Companiei Posta Romana. "Ma suna fostele
mele colege de munca si imi spun ca imi vad numele pe acte. Inainte incasam impreuna cu ele procese
verbale, acum le dau eu lor de lucru", declara politista. Agent Onit este si studenta in anul I la Facultatea
de Drept "Simion Barnutiu". In cadrul departamentului Circulatie, da in medie 25 de amenzi pe luna.
  
  Ordine cu Opris
  
  Agent Mihaela Opris activeaza in cadrul Politiei Rutiere de aproximativ o luna, timp in care a vazut de
toate : pietoni care refuza sa plateasca amenda si care mai apoi, de teama, o rup la fuga; soferi care dorind
sa scape de sanctiuni spun ca sunt la prima abatere si ca ar trebui crutati sau taximetristi care, odata
amendati, o ameninta ca ii vor oferi curse la tarif...special. Considera insa ca cea mai grea piedica pe care
a avut-o de intampinat a fost uniforma prea mare pentru ea. "Am fost nevoita sa imi comand propria
jacheta - pe marimea mea, fiindca cele existente erau imense", declara tanara. Este obisnuita sa fie omul
legii pentru ca lucreaza din 2003 in cadrul Dispeceratului Inspectoratului Judetean, precum si in cadrul
departamentului de Politie Ordine Publica. A absolvit la randul ei Facultatea de Drept in Sibiu si se poate
mandri cu studii postuniversitare de Drept Public in cadrul Universitatii "Lucian Blaga", dar si de
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Criminalistica, in cadrul Academiei de Politie. Tanara politista, in varsta de 29 de ani, aplica, in medie, 5
sanctiuni pe zi. "Am avut perioade in care nu opream pe nimeni si zile in care amendam 10
persoane",spune Mihaela. 
  
  Venite din "civilie" sau de pe bancile Academiei, politistele de la Circulatie isi doresc sa transforme
toata atentia care le este acordata la ora actuala pentru faptul ca sunt femei care dirijeaza traficul rutier in
ceva constructiv sau cel putin intr-o normalitate. "Se vor obisnui in curand cu noi - conducatori auto sau
pietoni - si ne vor vedea ca pe oricare alti agenti din departamentul Politiei Rutiere", declara Sabina
Marcu. Regulile de circulatie sunt, oricum, aceleasi pentru toti.
  
  Femei-semafoare
  
  20 Octombrie 2005 - Pentru prima oara, in capitala Coreei de Nord au aparut agenti de circulatie femei.
In tara comunista, femeile nu au voie sa-si arate coatele sau sa mearga pe bicicleta si ocupa rar functii
publice. Totusi, din cauza economiei de curent, ele sunt folosite pe post de semafoare in capitala Phenian.
  
  Sute de politiste
  
  Agentul de circulatie este ofiterul sau subofiterul de politie insarcinat cu indrumarea, supravegherea si
controlul circulatiei pe drumurile publice. In cadrul Politiei Romane, activeaza in prezent 497 de agenti
de politie femei, dintre care 394 actioneaza in patrule mixte in mediul urban si 103 au fost repartizate la
posturile de politie comunale. Ultimele sesiuni de admitere in institutiile de formare a personalului au
avut, pentru selectiile din august si octombrie-noiembrie 2005, 450 de locuri pentru femei din cele 1700
scoase la concurs. Situatia recrutarilor arata ca exista 2257 de candidati femei, fata de cei 4849 de
barbati, adica 5,01 fata de 3,8 persoane pe loc. Ulterior, procesul de selectie ne arata ca un procent de 27%
din totalul incadrarilor revine femeilor.
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