Când polițiștii locali se fac că muncesc
Categorie: Comentariu Publicat: Joi, 06 August 2020 15:50 Scris de Octavia Hantea
Accesări: 722
Mi s-a spus, la un moment dat, că sunt ghinionistă și că întâlnesc doar polițiști locali pe
care fie nu te poți baza pentru că efectiv nu sunt în stare să respecte fișa postului lor, fie
pe care te-ai putea baza dacă ar vrea să muncească.

Nu generalizez nici eu, este clar acest lucru, dar nu știu cum se face că majoritatea acestora
demontează realitatea prezentată în planurile de bătaie ale instituției și în raportările anuale
efectuate pentru a justifica lefurile acestora.
Am avut un nou ghinion, marți, să întâlnesc polițiști locali care efectiv mimau că muncesc. Știm
că aceștia ar trebui să verifice dacă cei care merg cu autobuzul poartă măști, în interior și chiar
în stație, și să ia măsuri acolo unde se impune. Ei bine, în autobuzul în care m-am aflat,
trebuind să ajung din Craiovița la Ciupercă, mulți nu aveau acele măști, că cică doar proștii le
poartă. În stația de la Ciupercă, unde am și coborât, văd trei polițiști locali. Eram convinsă că
vor urca și că măcar prezența lor îi va determina pe călătorii cu pricina să poareă măști.
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Ei bine, autobuzul a oprit și văd cum unul dintre domnii polițiști locali face câteva fotografii, de
ansamblu, cu mijlocul de transport. Asta a fost tot. Avea nevoie, cel mai probabil, de o justificare
a muncii lor...că erau trei. „Îl luarăm și pe ăsta”, spunea unul dintre cei trei, mulțumit de faptul că
va avea ce să atașeze raportului din ziua respectivă. Autobuzul și-a continuat drumul cu tot cu
domnii și doamnele, culmea pensionari și pensionare, care nu dau crezare purtării măștilor.
Am făcut și eu două trei fotografii, în stația respectivă, și mi-am continuat și drumul...pe jos, de
această dată. Lângă acel PECO de la Ciupercă am întâlnit un alt grup format din câteva zeci de
persoane, care așteptau autobuzul să ajungă în diverse zone ale județului. Niciunul nu purta
mască și nici de distanțare nu era cazul să mai vorbim. Ei, domnii de la Locală...peste stradă
erau. Și continuau, cel mai sigur, să fotografieze autobuzele aflate în traseu, pentru a avea cât
mai multe imagini cu munca lor.
Ghinion am avut și de această dată. Nu, nu vreau amenzi, că poate asta mi se va reproșa, dar
a purta un dialog cu cetățenii în scop preventiv, asta mi-aș dori! E rușinos să procedezi ca
dumnealor, dar nu le pasă. Au lefuri frumușele, dar nici acest lucru nu îi motivează.
Și dacă din nou mi se va spune că a fost un caz „aparte” sau că monitorizau nu știu ce aspecte
în trafic, iată că nu mai cred. Le-a fost greu să urce în autobuz să vadă adevărata realitate și sau multumit doar cu niște fotografii. Raportul va fi îmbucurător, șeful va răsufla mulțumit și
directorul va fi felicitat și notat corespunzător, la final de an.
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