
Tanara, frumoasa... cu chipiu
Este inalta, frumoasa si lucreaza in Politie. Ioana Costea are 20 de ani si este cel mai tanar politist sibian.
 Ioana este cel mai tanar politist sibian. A intrat in politie imediat dupa ce a terminat cursurile Colegiului
Goga. Dupa doi an de munca de teren si numeroase interventii care au adus-o mai aproape de oameni, ea
este tot mai indragostita de ceea ce face si recunoaste ca are noroc sa-si fi gasit atat de repede drumul in
viata. „De mica mi-am dorit sa ma fac politista pentru ca mereu mi-a placut actiunea. Pentru mine n-a
exista nicio alta optiune de cariera, am vrut sa lucrez in Politie si doar atat ", afirma Ioana.
 A FĂCUT sapte ani handbal de performanta la CSS Sibiu, rigurozitatea antrenamentelor calind-o si
facand-o mai perseverenta si mai ambitioasa. De aceea nici n-a daramat-o esecul de la Academia de
Politie. „Am dat examenul de admitere la Academie si am picat la proba teoretica. Dar s-a intamplat ca
atunci faceau recrutari la IPJ si m-am incadrat direct. Dupa aproape trei luni de initiere am devenit agent
la Ordine Publica ", continua tanara. A lucrat la inceput la Sectia 1 de Politie si apoi a fost mutata la
Compartimentul Centrul Istoric, unde spune ca a intalnit un colectiv tanar si dornic de afirmare in care s-a
integrat perfect. Nu neaga ca in cadrul institutiei in care lucreaza mai sunt si misogini care spun ca
femeile n-au ce cauta in politie dar „in principiu, este egalitate intre sexe ", asa cum declara Ioana. Chiar
daca lucreaza in trei schimburi, este studenta la zi in anul III la Facultatea de Drept „Simion Barnutiu "
iar de anul acesta a mai inceput cursurile la o alta facultate, cea de Psihologie. „Nu-mi place nimic mai
mult decat sa fiu politist ", incheie Ioana.
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