Au furat 3 kilograme de aur:
Bijuteria Briliant a fost
călcată de hoți
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mercializare a bijuteriilor din aur au fost sparte, în ultimul
timp, pe raza municipiului Călărași. La una dintre acestea,
situată în zona Orizont, hoții nu au reușit să fugă cu vreun
bun. Au fost activați senzorii antiefracție.
Lingouri de 130.000 de euro
Nu același lucru s-a întâmplat la magazinul situat pe
bulevardul Cuza Vodă, denumit Bijuteria Briliant. Conform unor
date, hoții au reușit să fugă cu aproximativ 3 kilograme de
aur, topit sub formă de lingouri. Au sustras și o sumă de
bani. Patronul magazinului nu a vrut să ne spună despre ce
sumă este vorba, dar sunt indicii că este vorba de 80.000 lei.
Spargerea a avut loc în noaptea de 17 spre 18 decembrie.
Gramul de aur, de 14 karate, se comercializează cu 170 de lei.
Valoarea prejudiciului, în acest caz, este de 600.000 lei,

echivalentul a 130.000 de euro.
Anchetatorii au pus batista pe țambal
Noul purtător de cuvânt din cadrul Inspectoratului Județean de
Poliție Călărași, ag. Bianca Ghiveci, ne-a confirmat spargerea
de la magazinul Bijuteria Briliant. Nu a vrut să ne ofere date
legate de valoarea prejudiciului, cerându-ne să luăm legătura
cu parchetul care instrumentează cauza. Dorel Albu, procuror
și purtător de cuvânt în cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Călărași, ne-a cerut să-i facem o solicitare
scrisă în cazul în care dorim să ne ofere detalii despre acest
furt.
Nu au spart vitrinele
La Bijuteria Briliant, patronul pare împăcat cu situația.
„Important este să se facă ceva în orașul ăsta, să se pună
camere de luat vederi. Ar trebui să spuneți despre lipsa
camerelor de luat vederi, în orașul ăsta.” Patronul spune că
banii sustrași nu sunt atât de mulți pe cât se vehiculează,
fiind vorba de niște mărunțiș. Nu știe ce parchet
instrumentează cauza. Aurul sustras se afla într-o anexă a
magazinului. În față, vitrinele sunt pline cu bijuterii. Hoții
nu au luat, în schimb, nimic din vitrine. Primele indicii
confirmă că hoții au intrat printr-un geam dintr-un magazin
alăturat, apoi au spart peretele despărțitor, intrând astfel
în magazinul de bijuterii.
Alte jafuri celebre
În ultimii ani, mai multe magazine de comercializare a
bijuteriilor au fost sparte, la Călărași. În 2009, patru
persoane înarmate au jefuit un alt magazin de comercializarea
aurului. Au fugit cu 8 kilograme de bijuterii. Un an mai
târziu, în 2010, magazinul de bijuterii Silvestar a fost
jefuit de doi motocicliști. În mai puţin de 2 minute, hoții au
încărcat, într-o sacoşă de rafie, mai mult de 2 kilograme de
bijuterii din aur şi argint. În acest caz, tâlharii nu au fost

prinși nici până în ziua de astăzi.

