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Comunicat de presă  

 

Hoți de ii, prinși de polițiștii locali din Poiana Brașov 

Aflați în misiune de patrulare pentru menținerea ordinii și liniștii publice în stațiunea 

montană, polițiștii locali au fost strigați cu disperare de comercianții din zona de artizanat. 

Două dintre vânzătoare au apelat la oamenii legii, după ce și-au dat seama că au fost prădate 

de hoți deghizați în cumpărători cinstiți. Agenții au pornit în alergare imediat, în direcția 

indicată de cele două femei cărora le-au fost sustrase bunurile de pe tarabă, ziua în amiaza 

mare.  

Trei minute! Doar de atât au avut nevoie agenții pentru a o găsi pe una dintre 

persoanele care au dat iama în târgul de artizanat. După ce a fost verificată pe baza actelor de 

identitate, femeia suspectată de furt a fost predată pe baza de proces verbal polițiștilor de la 

Secția din Poiana Brașov. Asupra femeii s-au găsit două rochițe cusute manual, cu tot cu 

umerașe, lucruri care aparțineau comercianților din stațiune. Valoarea celor două produse 

tradiționale se ridică la suma de aproximativ 2.500 de lei. Misiunea polițiștilor locali nu s-a 

încheiat după predarea suspectei, pentru că ei au continuat căutările pentru identificarea celor 

care faceau parte din grupul bănuit că a operat la tarabele artizanilor. Așa au descoperit că 

femeia care era deja cercetată de polițiștii de la secție, era cazata la unul dintre cele mai 

scumpe hoteluri din Poiană, împreună cu alte persoane. Toate datele adunate din teren cu 

privire la suspecți, au fost puse la dispoziția organelor de anchetă. În timpul căutărilor, polițișii 

locali au descoperit în zona forestieră adiacentă hotelului, unde erau cazate persoanele bănuite 

de furt, alte cinci etichete și umerașe ce aparțineau comercianților prădați.  
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