
Zece sibieni inselati prin metoda \&quot;accidentul \&quot;
O persoana telefoneaza unui parinte si ii spune ca este avocatul copilului, care a fost implicat intr-un
accident grav. De obicei, avocatul vorbeste repede, pentru a nu-i lasa timp celui apelat sa puna prea multe
intrebari, dar si pentru a nu trada faptul ca nu cunoaste informatii esentiale, cum ar fi daca persoana
apelata are fiu sau fiica. Apoi, dupa ce aceste lucruri au fost aflate si persoana apelata este suficient de
surescitata, "avocatul " il da la telefon pe "copil ", care plange, astfel ca parintele nu poate intelege mai
nimic din discutie, decat ca trebuie sa isi salveze fiul/fiica. Şi, fara sa se gandeasca la nimic altceva,
merge la banca si trimite in contul transmis de "avocat " toti banii, toata agoniseala, pentru o eventuala
"intelegere " cu victima sau cu anchetatorii accidentului. Din pacate, prea tarziu se gandeste parintele sa
isi sune fiul sau fiica, pentru a i se confirma situatia. in ultimele doua luni, zece persoane din Municipiul
Sibiu au fost victime ale hotilor, care, mai nou, nu mai baga mana direct in buzunar, ci folosesc metoda
"accidentul ". 
  
  Hoti de dupa gratii
  
  Se pare ca cei mai multi dintre cei care comit astfel de infractiuni sunt detinuti. Acestia suna din
inchisoare, la intamplare, de pe telefoane mobile cu cartele detinute ilegal, la numere de telefon fix. Suna,
de regula, la pranz, cand cei tineri sunt la serviciu si acasa sunt persoane de varsta a treia. "Am fost la
matusa sotului meu intr-o zi si am invitat-o la plimbare. Nu a vrut, pentru ca a dorit sa se odihneasca. Noi
am plecat, iar la scurt timp a fost sunata de cineva care i-a spus ca sotul meu a provocat un accident si are
nevoie de bani pentru a putea scapa de inchisoare. Matusa s-a dus repede la banca si a trimis toti banii
intr-un cont transmis de cel care a sunat-o. Seara, ne-am dus din nou la ea si a fost surprinsa sa afle ca
nimic nu era adevarat si ca fusese inselata ", ne-a povestit nepoata unei sibience inselate prin metoda
"accidentul ". Sibianca a depus plangere la Politie, dar sansele de a recupera cele aproape 3.000 de euro
sunt foarte mici. 
  
  Pont sau "accidentul "
  
  Unul dintre cazurile cercetate de politistii IPJ Sibiu este cel al unei femei din Medias, care a ramas fara
16.000 de euro. Aceasta a fost sunata fiindu-i vanduta aceeasi poveste, cea a accidentului. Fara sa stea pe
ganduri, femeia s-a dus la banca si a transferat in contul dictat de apelant suma de 16.000 de euro.
Oamenii legii incearca sa afle acum daca, in acest caz, nu a fost o actiune "la pont ", pentru ca se stia ca
femeia are un copil in strainatate, care trimite banii in contul mamei din Romania. 
  
  O alta familie din municipiul Sibiu a ramas fara 10.000 de lei. Hotii au spus povestea devenita deja
clasica, a accidentului, creand o stare de panica si obtinand astfel, banii. Dupa conversatia telefonica in
care unei mame i-a fost prezentata "tragedia " prin care trece fiul ei, aceasta a inmanat persoanei care s-a
prezentat la usa sa suma de 10.000 de lei, bani care ar fi urmat sa-i salveze copilul. Evident, povestea era
una inventata.
  
  Nu va lasati inselati!
  
  " Primul sfat, pentru a evita o astfel de inselaciune este sa verificati daca ruda respectiva este intr-adevar
ranita sau daca a avut un accident, dan-du-i un telefon. Trebuie retinut ca nici Politia, nici Parchetul nu
retin telefoanele mobile ale celor implicati intr-un accident rutier. De asemenea, cereti date despre
unitatea medicala, de politie sau parchet unde s-ar afla ruda si sunati pentru confirmare acolo. Nu dati
curs solicitarilor venite din partea diferitelor persoane care va solicita bani, descriind evenimente rutiere
tragice in care sunt implicati membri ai familiei dumneavoastra. Nu va lasati impresionati de povesti
tragice cu accidente grave sau de apelurile aparent venite din partea unei rude implicate intr-un accident,
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produs de regula in strainatate, urmate de convorbiri cu un presupus avocat care solicita o suma de bani
pentru a ajuta ruda respectiva sau pentru a obtine diverse facilitati ", spun politistii din cadrul Politiei
Sibiu. 
  
  in cazul in care sunteti sunati de astfel de persoane si nu reusiti sa aflati daca informatiile sunt corecte,
solicitati o intalnire directa pentru a le da banii si, in acelasi timp, apelati 112, cerand ajutorul Politiei
pentru prinderea acestor infractori.
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