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Comunicat de presă

Polițistul local este prietenul copiilor! Asta a știut un baiețel de la părinții lui,
motiv pentru care, atunci când s-a pierdut prin parc, s-a lăsat, fără nicio urmă de
îndoială, pe mâna agentului de la Poliția Locală, Raul Pușcă. Împreună, de mână, cei
doi - copilul și polițistul - au bătut parcul în lung și în lat pentru a-i găsi pe aparținătorii
micuțului.
După ce a fost dus acasă de polițistul local, mama copilului a povestit vădit
tulburată, cât de mult a umblat prin centrul orașului să îl gasească pe puști. Băiețelul
fusese ăasat de mamă, în grija unui prieten de familie, care nu a fost deloc atent când a
dispărut micuțul de lângă el. “Am lăsat copilul în grija unui prieten. Nu mă gândeam că
îl pierde pe drum. Eu l-am căutat pe Republicii, dar și în parc. Lângă Primăria Brașov
m-am întâlnit cu agentul de la Poliția Locală, Raul Pușcă. El mi-a zis ca mi-a găsit
copilul și l-a condus personal la noi acasă. Mi s-a luat o piatră de pe inimă! Nici nu știți
cât de îngrijorată am fost!!!”, ni s-a destăinuit mama copilului.
Întreaga poveste a reușit să fie surprinsă într-o singură fotografie de către un
blogăr, care a și postat-o pe pagina sa de faceboock “Fabrica de tătici”, impresionat
fiind de imaginea celor doi.
Fotografia a fost însoțită de următorul text: „Am făcut această poză acum o
săptămână în Parcul Central din Brașov. Copilul își pierduse părinții, iar domnul polițist
îl ajuta să-i găsească. Nu am văzut urmă de panică pe fața băiețelului, iar acest lucru se
datorează în mare parte polițistului. Puștiul era ochi și urechi în timp ce domnul în
uniformă îi povestea ceva. Dacă nu știam că s-a pierdut, m-aș fi gândit că e tatăl
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împreună cu copilul său. Tot respectul pentru acest polițist și pentru toți ceilalți care își
poartă cu demnitate uniforma și ne fac viața mai sigură.”
Fotografia celor doi – copil/polițist local - a devenit virală, iar postarea de pe
facebook a acumulat peste 2600 de like-uri (și peste 300 de share-uri) și a generat o
serie de comentarii venite din partea românilor din întreaga țară, impresionați de
simbolistica imaginii băiețel - polițist local.
Așa cum le-am transmis în 21 mai a.c. locuitorilor urbei, prin scrisoarea deschisă
adresată întregii comunități, si pe această cale îi asigurăm pe brașoveni că, „prin toate
acțiunile noastre, vrem să creștem încrederea brașoveanului în polițistul local, dar și să
îl convingem că cetățeanul este, de fapt, beneficiarul serviciilor oferite de Poliția Locală
Brașov - instituție nouă și modernă – care este de drept, a lor, a noastră, a brașovenilor.
Cu mult tact, pasiune pentru meseria de polițist al cetății, am devenit protectori ai
comunității și ai cetățeanului, reușind să ne apropiem de oamenii din rândul cărora
provenim.
Putem să spunem, cu mâna pe inimă, că instituția din care cu onoare facem parte,
Poliția Locală Brașov, reușește să construiască și să consolideze încrederea
principalului nostru partener: brașoveanul. Ne-am angajat ca, prin această profesie pe
care o desfășurăm cu pasiune, în spiritul dreptății si solidarității umane, sa fim la
dispoziția brașoveanului - 24 de ore din 24 - pentru a obține împreună dezvoltarea
societății în care trăim, în orașul pe care îl iubim deopotrivă”, precizează din nou
directorul executiv al Poliției Locale Brașov, Nicolae Aldea, la inițiativa căruia,
polițistul local Raul Pușcă, a primit scrisoare de mulțumire din partea conducerii
instituției.
(sursa foto: „Fabrica de tătici”)
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