
COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE  

Vaslui, strada Hagi Chiriac, nr.1, România 

Tel. 0235. 303 009 , Fax  0235. 311 352 

E-mail: politia@vs.politiaromana.ro 

 
  
 
                                                      
 
 

 

 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEȚEAN 

VASLUI 

http://vs.politiaromana.ro 

      Nr.  586  din  23  noiembrie  2021 

 

POLIȚIȘTII VASLUIENI AU REȚINUT PATRU TINERI BĂNUIȚI DE 

COMITEREA UNUI  FURT CALIFICAT 

 

Polițiștii vasluieni au identificat și reținut patru tineri din Murgeni, 

județul Vaslui, bănuiți de săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat, în noaptea 

de 21/22 noiembrie 2021, în orașul Murgeni. 

 

Polițiștii  Serviciului de Investigații Criminale, din cadrul Inspectoratului de 

Poliție Județean Vaslui, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Orașului 

Murgeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, au 

identificat și documentat activitatea infracțională a patru tineri, cu vârste cuprinse 

între 15 și 22 de ani, din Murgeni, bănuiți de comiterea unei infracțiuni de furt 

calificat. 

  În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale 

Vaslui au stabilit că, în noaptea de  21/22 noiembrie 2021, la ora 2.00, tinerii 

cercetați ar fi pătruns, prin efracție, în spațiul unui operator de pariuri sportive 

situat pe strada Dr. Emil Juvara și ar fi sustras, dintr-o casetă de valori, pe care au 

forțat-o, suma de 6.000 lei.  

 În acestă dimineață, 23 noiembrie 2021, peste 30 de polițiști din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni 

Speciale Vaslui, sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Vaslui, au pus în executare, la adrese din orașul Murgeni, 4 mandate de 

percheziţie domiciliară emise de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la 

Judecătoria Bârlad. Totodată, au fost emise și puse în aplicare 6 mandate de 
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aducere pentru 6 persoane din orașul Murgeni, acestea fiind conduse pentru audieri 

la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. 

 În data de 23 noiembrie a.c., în baza probatoriului administrat, polițiștii 

vasluieni au luat față de cei 4 tineri măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore. În 

cursul zilei de mâine, 24 noiembrie 2021, persoanele reținute urmează a fi 

prezentate Judecătoriei Bârlad, cu propunere de arestare preventivă. 

În aceeași cauză, alți doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 22 de ani, sunt 

cercetați în stare de libertate. 

Cercetările sunt continuate de către polițiștii vasluieni, sub supravegherea 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii și probării întregii 

activități infracționale a persoanelor cercetate. 

 

 

PREVENIREA FURTURILOR DIN SOCIETĂȚILE COMERCIALE 

 

Vă prezentăm câteva sfaturi de natură să prevină indiferența, neglijența și 

naivitatea care favorizează furturile din societățile comerciale: 

• Dotați-vă spațiul cu un sistem viabil de alarmă. Faceți o investiție, dar 

descurajați hoții! 

• Procurați-vă și montați în punctele sensibile ale spațiului comercial un 

grilaj solid care să împiedice pătrunderea hoților în interior! 

• Este recomandat ca ușa de acces în magazin să fie prevăzută cu un 

sistem de protecție, de tip “clopot” care să protejeze lacătul. Astfel, se îngreunează 

activitatea infracțională a hoțului! 

• Apelați la serviciile unei societăți serioase de pază și intervenție 

rapidă! 

• Angajați-vă pe timpul nopții un paznic!     
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 În cazul în care sunteţi victima sau martorul unui furt, nu ezitaţi să 

anunţaţi Poliţia, apelând numărul unic de urgenţe 112! 


