
Scandal public pentru Flavia
Primarul Klaus Johannis a anuntat ca este dispus sa provoace un scandal public legat de moartea fetitei de
10 ani, in bazinul Olimpia. Primarul cere sanctionarea celor care administreaza bazinul si intentioneaza sa
treaca intregul complex in administrarea Primariei.
 "Este un scandal public. Am cunoscut-o pe acea fetita de la biserica. Daca nu a devenit inca, sunt dispus
sa provoc acest scandal public. Administratorii bazinului sunt inconstienti - acolo trebuie sa fie cineva tot
timpul care sa dea primul ajutor. Sunt foarte revoltat. Trebuie vazut cum de a fost posibil asa ceva. O sa
cer institutiilor responsabile sa examineze lucrurile si sa terminam odata cu incapabilii aceia. Nu se moare
asa usor, pentru ca ai stat cateva minute sub apa", a declarat Klaus Johannis.
 PRIMARUL Sibiului sustine ca este hotarat sa ceara administrarea Complexului Olimpia. "intr-adevar,
CSM a mai fost tinta mea. Dar acum a fost prea mult. Acesti inconstienti trebuie sa dispara din sportul
sibian. Pentru mine, lucrurile sunt simple - baza trebuie inchisa, pusa la punct si redeschisa publicului. Nu
sunt suparat pe sportivii CSM. Sunt suparat pe administratori", a declarat Johannis.
 LA APROAPE o saptamana de la inec, nu exista inca vinovati de moartea Flaviei. Ieri, trupul micutei
Flavia Mocanu, fetita de 10 ani care a murit dupa ce s-a inecat in bazinul de inot Olimpia, a fost supus
autopsiei la Institutul de Medicina Legala Sibiu. Se pare ca ea avea probleme medicale nedescoperite si
netratate la timp, probleme care ar fi putut provoca lesinul sau o stare de inconstienta. Urmeaza ca
medicii legisti impreuna cu organele de cercetare sa stabileasca legatura intre starea ei de sanatate si
cauzele decesului. „Din verificarile pe care le-am facut pana acum, acest caz nu este de incidenta penala.
Nu este omor si deocamdata facem verificari si cercetari de rutina pentru a stabili cauzele care au condus
la producerea acestui eveniment ", afirma procurorul Ioan Botan. El mai declara ca in functie de natura
faptei se va stabili de incidenta cui este anchetarea acestui dosar, cel mai probabil mergand la Parchetul
de pe langa Judecatorie. „in acest stadiu se discuta de o cauza a mortii si nu de o vina. ", mai spune Ioan
Botan.
 Viorel Cintean, directorul bazinului Olimpia declara ca fetita stia sa inoate de patru ani pentru ca a facut
cursurile de inot la bazinul Olimpia, numele antrenorului nefiindu-ne dezvaluit. Conducerea bazinului
Olimpia a fost amendat la inceputul saptamanii de Oficiul pentru Protectia Consumatorului cu suma de
30.000 lei pentru vina de a fi lasat nesupravegheat bazinul. intrebat unde era paznicul, omul care era
platit sa asigure desfasurarea in conditii sigure a activitatii in bazin, Cintean a declarat ca acesta era la
vestiar sa-si schimbe hainele. „Incidentul s-a intamplat dimineata, in momentul acela omul responsabil cu
supravegherea era in vestiar sa-si imbrace costumul de baie ", afirma Cintean. El mai spune ca parintii
fetitei sunt vinovati de aceasta tragedie si considera ca este de neconceput ca o mama sa-si lase copilul de
10 ani singur la inot. „Putea fi vorba de raul Cibin sau de Neptun, poate ca tot la fel se intampla. Parintii
sunt primii vinovati... A fost un concurs de imprejurari nefast ", mai adauga Cintean.

 Replica lui Cintean
 "Domnul primar probabil ca nu stie, dar exista de o luna hartiile la secretarul primariei. Eu am avut o
discutie cu prefectul Ilie Mitea, in care i-am expus aceasta problema. Noi nu avem bani pentru a intretine
baza asa ca cel mai bine ar fi ca ea sa treaca la autoritatile locale. Noi suntem dispusi sa o cedam, dar ei
trebuie sa faca o adresa catre ANS ", a precizat Cintean.
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