
Un copil de 14 ani din Orlat a murit electrocutat
Un copil de numai 14 ani din Orlat a platit cu viata faptul ca a venit pe lume intr-o familie mult prea
saraca. A murit electrocutat in timp ce era la furat intr-un post electric de transformare. Desi copiii care il
insoteau pe baiat au sunat imediat la 112, medicii SMURD care au sosit la fata locului nu au mai putut
face nimic pentru a-i salva viata. Acum, politistii si reprezentantii Directiei pentru Protectia Copilului au
deschis o ancheta si e posibil ca parintii sa fie trasi la raspundere pentru neglijenta.
  
  Necazul a lovit familia joi seara. Baiatul, impreuna cu catva prieteni, a sarit gardul in curtea unei foste
fabrici, au spart lacatul de la postul de transformare si au intrat in incapere cu scopul de a fura ce se
gaseste si apoi sa vanda, pentru a face rost de o bruma de bani pe care sa ii duca acasa, unde mai avea 4
frati. Copilul de 14 ani a atins insa un cleste care era conectat la tensiune si s-a electrocutat. Șocul a fost
atat de mare, incat copilul nu s-a mai ridicat. " A intrat pe acolo si noi banuim ca a vrut sa fure coloana
care nu era sub tensiune, dar a urcat sus la firele de sus. Au urcat pe scara si au intrat in compartimentul
de 20 de KW si acolo s-a electrocutat si a ramas agatat acolo ", a spus unul dintre lucratorii Electrica. 
  
  Directorul Electrica Sibiu, Iacob Blagu spune ca totul era asigurat. " Perimetrul era asigurat. Sunt
indicatoarele si aici, si pe usa cealalta. Scrie . Aici era asigurat si cu lacat, se observa urmele proaspete de
ruptura, aici se observa o zgarietura si aici. A intrat si sus este un cleste. S-a apropiat de tensiune, e 20 de
KW si e mortal ", a spus directorul Iacob Blagu. 
  
  Prea saraci
  
  Localnicii din Orlat au ramas fara curent dupa accidental suferit de copil. Cand au aflat ce s-a intamplat,
s-au ingrozit. Ei nu pot sa nu dea vina pe familie pentru ce s-a intamplat. Parintii sunt foarte saraci si
traiesc de pe-o zi pe alta fie din cersit, fie din furat. " Prima data s-a luat curentul, apoi s-a auzit ca
parintii copilului l-au trimis sa fure cupru, ca nu aveau bani si sunt multe familii, copii mici, nu au cu ce
sa ii creasca. I-am vazut prin sat, ca mergeau sa cerseasca si mai veneau cateodata la noi sa ia apa. Nu
merge niciunul dintre copii la scoala ", a spus Cristina Bolohan, vecina familiei in care a avut loc
tragedia. Toti cei care ii cunosteau ii compatimesc. " Saracu`, cu necazul asta! Sunt necajiti si vai de
capul lor, daca vedeti ce casa au, nu poti sa-i calci in casa ", a spus o alta vecina. 
  
  Virgil Stanea, un vecin din Orlat a declarant si el ca oamenii sunt saraci, dar i-a vazut de multe ori pe
copii sarind gardul la central. "Mai sar gardul, ii stie Dumnezeu. Oameni saraci, oameni necajiti ", a spus
barbatul. 
  
  Politistii trebuie sa afle ce persoane mai erau la furat. De asemenea, reprezentantii Directiei pentru
Protectia Copilului vor face o ancheta pentru a stabili daca cei 4 frati ai victimei mai pot ramane in
familie.
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