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Poliția Locală Slobozia vă aduce la cunoștință faptul că în data de 1 
octombrie 2017, un număr de 25 de minori, elevi ai liceelor din localitate, au fost 
depistați lipind pe stâlpi, copaci sau clădiri, afișe prin care informau că un 
colecționar german cumpără mașini de cusut vechi, mărci germane. Fapta comisă 
de către aceștia, de o gravitate redusă dar care, ținând cont în primul rând de 
suspiciunile create de mesajul transmis prin textul afișelor,  afișe  estimate la 
căteva sute deja lipite din cele  cca.  5000 – 7000 primite de către adolescenți ( câte
200 -300 fiecare ), comportă totuși aspecte demne de luat în seamă :

-anunțurile care i-au atras pe copii, prin care aceștia  au aflat  că o companie de 
publicitate angajează tineri pentru astfel de acțiune pentru suma de 85 lei/zi, au 
fost plasate inclusiv în incintele unităților de învățământ,

-tinerii, toți minori,  au fost atrași într-o  activitate  ilegală, probabil stimulați de un 
potențial câștig  facil, fără a lua în calcul vreun eventual risc, născut din natura 
faptei comise precum și din relaționarea cu o persoană necunoscută

-nici un adult – părinți sau  profesori nu a fost informat  de către copii, până la 
momentul depistării  primilor doi copii din grupul de 25, când polițiștii locali, au 
solicitat prezența parinților acestora.

Măsura luată de către polițiștii locali, determinată  și de faptul că acțiunea 
tinerilor  implică un efort  deosebit pentru  îndepărtare a afișelor și curățare a 
suportului pe care au fost lipite acestea, a  constat în  a solicita  curățarea de către 
cei vinovați, a tuturor stâlpilor, copacilor sau clădirilor de afișele deja lipite, urmând 
ca după un termen rezonabil, să se aplice sancțiunile corespunzătoare situației ce 
se va constata. Totodată, suspectându-se o faptă ilicită din partea autorului moral al
acțiunii, s-au  transmis  structurii teritoriale a Poliției Naționale, toate datele și 
informațiile  obținute  cu această ocazie.
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