
COPII  DISPĂRUŢI  CARAŞ-SEVERIN

Nume:  BACIUNA
Prenume:  DANA – DANIELA
Data naşterii: 18.12.2000
Domiciliat: Reşiţa, judeţul Caraş-Severin
Semnalmente: înălţime 1 m, 25-30 kg, ochi albaştrii, faţă ovală, păr
castaniu, gură mijlocie, buze subţiri
Obiecte de îmbrăcăminte     :    pantalon trei-sfert , de culoare roşie,
maiou culoare albă, şlapi de culoare deschisă
Data , locul,ora si împrejurările dispariţiei: 
La 14.04.2006, a dispărut de pe raza municipiului Reşiţa. Există date
că aceasta a căzut în râul Bârzava, care avea un debit mare şi a fost
luată de curenţi, până în prezent aceasta nefiind găsită.

Nume:  BOBOLOACĂ
Prenume:  GRIGORE
Data naşterii: 26.04.1985
Domiciliat: Caransebeş, judeţul Caraş-Severin
Semnalmente: înălţime 1m, 20-29 kg, ochi negrii, faţă ovală, ten
măsliniu, păr negru tuns scurt, gura mică, buze mijlocii, corpolenţă
slab
Obiecte de îmbrăcăminte     :    pantaloni albaştrii, giacă de fâş de
culoare roşie, purta sandale negre
Data , locul,ora si împrejurările dispariţiei: 
La 19.04.1990 a dispărut de la domiciliu, respectiv din faţa
magazinului alimentar, de pe strada Cazărmii din Caransebeş şi până
în prezent nu a mai revenit.

Nume:  BOŢI
Prenume:  SAVETA
Data naşterii: 12.02.1989
Domiciliat: Reşiţa, judeţul Caraş-Severin
Semnalmente: înălţime 100-109 cm, greutate 20 – 29 kg, corpolenţă astenică, păr negru, fata ovală, 
ochi căprui, urechi mijlocii cu lobul lipit, gura mică,buze subţiri.
Obiecte de îmbrăcăminte     :     rochie cu mânecă scurtă de culoare albastră,  cu modele florale,  de
culoare roşie şi albă, tricou de culoare albă cu mânecă scurtă, fără încălţăminte.
Data , locul, ora si împrejurările dispariţiei: 
La 19.04.1990 a dispărut de la domiciliu, din municipiul Resita, cartier Calnic, şi până în prezent nu 
a mai revenit.
Observaţii:  – Este surdo – mută,  de etnie rromă.

– Nu se deţine fotografia dispărutei.



Nume:  GRIGORAŞ
Prenume:  ANA-MARIA
Data naşterii: 11.07.1984
Domiciliat: Reşiţa, judeţul Caraş-Severin
Semnalmente: înălţime 0,60-0,70 cm, ochi negrii, faţă rotundă, păr
blond, fir drept, gura mică, buze subţiri, pe obrazul stâng are o aluniţă cât
un bob de orez.
Obiecte de îmbrăcăminte     :    pantaloni tricotaţi culoare verde şi alb,
pulover negru cu manşete albe şi roşii, maiou alb cu floricele maron,
papuci de casă.
Data , locul,ora si împrejurările dispariţiei: 
La 14.03.1987 a dispărut din faţa blocului, unde a fost lăsată
nesupravegheată de către mama sa Bucătariu Doiniţa şi până în prezent nu
a mai revenit

Nume:  STAN
Prenume:  GHEORGHE
Data naşterii: 03.02.1986
Domiciliat: Bocşa, judeţul Caraş-Severin
Semnalmente: înălţime 1m, 30-39 kg, ochi negrii, faţă rotundă, ten
brunet, păr negru tuns scurt, gura mică, buze subţiri.
Obiecte de îmbrăcăminte     :    pantalon culoare deschisă, cămaşă
culoare albă, cizme de cauciuc culoare verde. Urechea dreaptă este
lipită din naştere, este mut, are o cicatrice de 3 cm pe obrazul drept, a
avut o operaţie de extirpare a unui testicul.
Data , locul,ora si împrejurările dispariţiei: 
În luna mai 1997  a dispărut de la domiciliu şi până în prezent nu a mai
revenit. Minorul a mai fost plecat de acasă, dar de fiecare dată a fost
găsit pe raza oraşului ori în staţiile C.F.R.


