CĂUTAT DE FBI
STEFAN ALEXANDRU
BARABAS
Tentativă de a interfera cu comerțul prin şantaj; Conspirație de a interfera cu comerțul
prin şantaj; Deținerea unui vehicul furat

DESCRIERE
Aliasuri: "Alex", "Greu"
Data(ele) de naștere folosită(e): 16 ianuarie, 1986

Locul nașterii: Iași, România

Părul: Negru

Ochii: Căprui

Înălțimea: 6’0" (182 cm)

Greutatea: 280 livre (127 kg)

Sexul: Masculin

Rasa: Albă

Cetățenia: Română

Centrul național de informații ce țin de infracțiuni (NCIC):
W446258055

RECOMPENSĂ
Biroul Federal de Investigații oferă o recompensă de până la 10,000 dolari SUA pentru informații care duc la arestarea lui Stefan
Alexandru Barabas.

OBSERVAȚII
Barabas are legături cu comunitatea de români din Ridgewood, Middle Village și Glendale, Queens, New York. Potrivit informațiilor
disponibile, el a părăsit Statele Unite in Septembrie, 2010, împreună cu prietena lui, Dalma Ocsay, care nu este fugară. Barabas s-a
aflat în România în Martie, 2012. E posibil să se afle și în Ungaria, deoarece Ocsay este de cetățenie maghiară.

AVERTISMENT
Stefan Alexandru Barabas este căutat pentru presupusa lui implicare în pătrunderea prin forță într-un domiciliu și tentativă de a
extorca suma de 8,5 milioane dolari SUA de la o victimă de sex feminin în South Kent, Connecticut. La data de 15 Aprilie, 2007,
Barabas și doi complici carea au fost arestați între timp, au intrat în reședința victimei și s-au ascuns într-un dulap până ce
personalul casei a plecat. Târziu în acea noapte, Barabas și ceilalți au apărut cu cuțite și arme, au confruntat victima și prietenul(a)
acesteia și i-au legat. În decursul nopții, Barabas și ceilalți ar fi injectat fiecare victimă cu un presupus virus ucigaș și au cerut bani în
schimbul antidotului. După mai multe ore în decursul cărora au încercat fără success să obțină banii, victimele au fost forțate să bea
un somnifer. Barabas și ceilalți au furat mai apoi un vehicul care aparținea victimei și au fugit de la reședință.
La 15 Noiembrie, 2012, s-a emis un mandat federal de arestare în numele lui Barabas de către Tribunalul de District al Statelor
Unite, Districtul Statului Connecticut în New Haven, Connecticut, după ce el a fost acuzat de încercarea de a interfera cu comerțul
prin şantaj, conspirație de a interfera cu comerțul prin şantaj precum și deținerea unui vehicul furat.

Dacă dețineți orice informație cu privire la această persoană, vă rugăm să contactați Biroul local al FBI sau cea mai apropiată
Ambasadă sau Consulat al Statelor Unite.

Biroul teritorial: New Haven

