
Un copil de doi ani si sase luni, mort intr-o fosa septica
Un baiat de doi ani si sase luni a murit, ieri dupa-amiaza, dupa ce a cazut intr-o fosa septica aflata in
curtea casei in care familia sa locuia de mai bine de 10 ani. Tragedia a avut loc pe strada Podului, in
municipiul Sibiu, iar cea care a gasit copilul fara suflare a fost chiar mama lui. Femeia spune ca cel mic a
lipsit de langa ea doar cinci minute. Cu ochii in lacrimi, mama a povestit cum si-a recunoscut copilul
dupa puloverul pe care il purta. "El s-a dus pe acolo prin spate si e un canal. S-a urcat pe canalul ala si a
cazut. L-am cautat peste tot si s-au dus copiii acolo si l-au gasit. Mi-a zis fata . L-am cautat peste tot.
Avea un pulover negru pe el si l-am vazut deasupra, l-am ridicat si l-am scos. Cinci minute nu a fost
langa mine. Canalul este al proprietarului unde stam in chirie. Era acoperit cu un pres. Cand l-am scos,
era deja mort ", a spus Tereza Stoica, mama copilului mort.
  
  Parintii pot fi acuzati de neglijenta
  
  Conform politistilor sositi la fata locului, copilul a fost scos de mama sa din fosa septica, insa echipele
de salvare care au ajuns acolo au constatat ca baiatul era deja mort. Potrivit purtatorului de cuvant al
Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, ancheta se desfasoara pentru a stabili "incadrarea juridica a
faptei ", in cazul parintilor care erau acasa, miercuri dupa-amiaza, cand a avut loc tragedia. " Cercetarea
la fata locului este efectuata de catre Biroul Investigatii Criminale Sibiu. Vorbim de un copil, un baiat, in
varsta de doi ani si sase luni, gasit de mama lui in fosa septica. Ambulanta a incercat sa il resusciteze, insa
fara succes. in urma cercetarilor se vor stabili cu certitudine imprejurarile in care copilul a decedat,
urmand a fi stabilita totodata si incadrarea juridica a faptei ", a declarat Luciana Baltes, purtatorul de
cuvant al IPJ Sibiu. 
  
  Protectia Copilului ancheteaza cazul
  
  Reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu s-au autosesizat in cazul mortii
copilului de doi ani si sase luni si desfasoara si ei o ancheta pentru a stabili daca ceilalti trei copii minori,
de 10, 11, respectiv 12 ani mai pot ramane in familie. "Ne-am autosesizat in acest caz si am demarat o
ancheta. O echipa de specialisti din cadrul DGASPC s-a deplasat la fata locului pentru a se vedea daca se
impune luarea unei masuri de urgenta pentru ceilallti copii ai familiei ", a precizat Beatrice Muntean,
purtatorul de cuvant al DGASPC Sibiu. 
  
  O familie "cumsecade "
  
  Potrivit femeii, familia este originara din Targu Mures si sta in Sibiu de aproximativ 10 ani, barbatul
fiind cel care aduce bani in casa muncind cu ziua la reparat scocuri. 
  
  Vecinii spun despre familia care si-a pierdut copilul ca era una muncitoare, iar despre femeie ca isi
iubeste copiii si ii ingrijeste foarte bine. "Se ocupau de copil. Ei sunt oameni ca lumea. Mai au trei copii
mai mari. Ăsta era cel mai mic. Probabil se juca copilul. El face scocuri pe la oameni. Au grija de copii, e
o familie cumsecade. Nu sunt betivi, nu fac scandaluri ", a precizat Dumitru Neag, vecinul familiei.
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