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RECOMANDĂRILE  POLIȚIEI 

 

SURSA: POLIȚIA ROMÂNĂ  

https://www.politiaromana.ro 

 

PREVENIREA FURTURILOR DIN AUTOVEHICULE 

 

Principalele moduri de operare folosite de infractori: 

•Forţarea mecanică a încuietorilor; 

•Spargerea geamurilor; 

•Furtul componentelor exterioare (oglinzi, ornamente, embleme, proiectoare, roţi etc.); 

•În ultimii ani, pe fondul progresului tehnologic, a început să se dezvolte un nou mod de operare, 

bazat pe dispozitive electronice care acţionează asupra sistemelor de închidere centralizată a 

autoturismului. 

Recomandări preventive: 

•Nu lăsaţi la vedere, în interiorul maşinii, diferite bunuri de valoare (dispozitive antiradar, 

sisteme GPS, genţi, borsete, aparatura electronic etc.) chiar dacă lipsiți pentru scurt timp; 

•În staţiile de alimentare cu carburanţi, pe timpul achitării contravalorii combustibilului, acţionaţi 

sistemul de închidere a uşilor; 

•Pe perioada deplasării cu autoturismul (în special persoanele de sex feminin) acţionaţi sistemul 

de închidere al uşilor (astfel veţi evita să fiţi deposedaţi la semafor de geanta ce se află în 

interiorul maşinii); 

•Când părăsiţi autoturismul, geamurile trebuie să fie întotdeauna închise complet; 

•Pe toate roţile autoturismului fixaţi dispozitive antifurt; 

•Inscripţionaţi numărul de înmatriculare al autoturismului pe obiecte uşor demontabile 

(casetofoane, baterii, componente exterioare etc.). Acestea vor fi mai dificil de valorificat de 

către hoţi; 

•Atunci când părăsiţi autoturismul şi acţionaţi închiderea centralizată, asiguraţi-vă că portiera s-a 

închis. Cu ajutorul dispozitivelor electronice, infractorii pot bloca închiderea centralizată, chiar 

dacă pare că telecomanda a activat-o; 

https://www.politiaromana.ro/
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•Pentru eventuale reparaţii, nu vă adresaţi atelierelor neautorizate sau meşterilor ocazionali. Se 

pot face mulaje după chei sau puteţi rămâne fără componente care funcţionau foarte bine. 

 

PREVENIREA FURTURILOR DE AUTOVEHICULE  

 Din cazuistica ultimilor ani , a rezultat că hoţii de autoturisme apelează, în general, la 

următoarele moduri de operare: 

•Utilizarea de dispozitive electronice pentru dezactivarea sistemelor de siguranţă;  

•Forţarea încuietorilor şi contactului; 

•Sustragerea maşinii profitând de neglijenţa proprietarilor care pleacă „doar un minut” şi le lasă 

pornite sau cu cheile în contact. În cele mai multe din aceste situaţii, autorii urmăresc în prealabil 

victimele şi aşteaptă momentul prielnic pentru a acţiona. 

 

Recomandări preventive: 

•La coborârea din autoturism, scoateţi cheia din contact, chiar dacă veţi lipsi pentru un timp 

foarte scurt. Furtul unui autoturism cu cheile lăsate în contact durează doar câteva SECUNDE; 

•Dacă obişnuiţi să parcaţi autoturismul în curte sau garaj, nu lăsaţi cheile în contact atunci când 

coborâţi pentru deschiderea porţilor; 

•Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate ale autoturismului NU trebuie păstrate în 

acesta. În cazul unui furt, asigurătorul CASCO nu vă despăgubeşte dacă nu prezentaţi cele două 

documente în original şi ambele chei ale autoturismului; 

•Parcaţi autoturismul astfel încât să fie vizibil din locuinţa Dumneavoastră şi pe cât posibil în 

locuri iluminate şi cât mai circulate; 

•Montaţi un sistem de alarmă antifurt, de cele mai multe ori costă mai puţin decât paguba suferită 

în urma unui furt; 

•Schimbaţi imediat sistemele de siguranţă ale autoturismului, dacă aţi pierdut sau v-au fost 

sustrase cheile acestuia; 

•Anunţaţi imediat Poliţia dacă v-au dispărut plăcuţele cu numărul de înmatriculare ale 

vehiculului; 

•La autoturismele prevăzute din fabricaţie cu sisteme electronice de siguranţă, este recomandat 

să montaţi un sistem alternativ care să blocheze funcţionarea autoturismului. Acest sistem 

suplimentar trebuie să NU FIE CONTROLAT de computerul de bord. 
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•Montarea unui sistem GPS în locuri ascunse din autoturism poate ajuta la localizarea maşinii în 

cazul în care aceasta este sustrasă. Sistemul trebuie să fie monitorizat de o firmă de specialitate, 

iar în cazul în care autoturismul a fost sustras apelaţi la lucrătorii de poliţie pentru localizare şi 

deplasarea în zona în care se află acesta; 

•Utilizarea marcajelor permanente de tip lac ultraviolet şi gravura în sticlă descurajează hoţii. 

Acestea se pot face atât la vedere, pe geamuri şi portiere, dar şi în locuri ascunse, cunoscute doar 

de proprietar; 

•În situaţia în care aţi devenit victima unui furt de auto, iar autorii v-au contactat cu propunerea 

de a plăti o sumă de bani în schimbul recuperării, nu vă angajaţi în acest schimb pe cont propriu. 

Apelaţi la lucrătorii de poliţie specializaţi, care vor acţiona profesionist pentru recuperarea 

autoturismului şi prinderea autorilor. În caz contrar, riscaţi atât pierderea banilor, cât şi să nu 

recuperaţi autoturismul. 

 

PREVENIREA ÎNŞELĂCIUNILOR PRIN METODA ACCIDENTUL 

  În ultima perioadă, Poliţia Română a fost sesizată de mai multe persoane care, în urma 

unui apel primit prin reţeaua de telefonie fixă, au fost înşelate cu sume mari de bani, sub 

pretextul că o rudă apropiată a fost implicată într-un accident rutier, iar banii sunt necesari pentru 

a ajuta persoana în cauză. 

ATENŢIE: Dacă primiţi un telefon de la ,,un binevoitor” care vă pretinde bani, pentru 

facilitarea unei intervenţii către autorităţi sau sub orice alte motive: 

 

NU DAŢI CURS UNEI CERERI DE ACEST TIP ŞI NU TRIMITEŢI BANI, DEOARECE 

EXISTĂ RISCUL MAJOR SĂ FIŢI VICTIMA UNEI ÎNŞELĂCIUNI! 

Cum trebuie să procedaţi: 

 

•Solicitaţi persoanei care v-a sunat cât mai multe detalii privind unitatea medicală, de poliţie sau 

parchet unde s-ar afla ruda implicată în accident, urmând a suna la aceste instituţii pentru 
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confirmare; 

•Nu vă bazaţi pe cele relatate de un necunoscut! Escrocii mizează tocmai pe reacţia emoţională 

puternică de moment. Întrerupeţi imediat convorbirea şi încercaţi să apelaţi imediat pe telefonul 

mobil ruda la care face referire apelul sau persoane din anturajul ei, pentru a afla adevărul; 

•Chiar dacă cel care să sună ,,vă recomandă” să fiţi discret sau vă spune că nu puteţi lua legătura 

direct cu ruda dumneavoastră, deoarece autorităţile i-au ridicat telefonul, nu vă încredeţi în el! 

Trebuie să ştiţi că reprezentanţii Poliţiei sau ai Parchetului nu confiscă telefoanele mobile ale 

celor implicaţi în accidente rutiere; 

Anunţaţi Poliţia la numărul de urgenţă 112, pentru a primi sprijin de specialitate. În nici un caz 

nu acceptaţi o întâlnire directă cu persoana care v-a apelat, înainte de a discuta cu un poliţist! 

De ştiut pentru tineri: 

Părinţii sau bunicii dumneavoastră trebuie informaţi şi sprijiniţi, pentru a nu deveni victimele 

acestor infractori!  

Este important să dezbateţi aceste aspecte în familie, adresând seniorilor următoarele 

recomandări: 

•În cazul în care sunt sunaţi de un necunoscut care le pretinde bani pentru a ajuta o rudă aflată 

într-o pretinsă situaţie de pericol, să nu divulge nici un fel de date personale, ci din contră, să 

adreseze întrebări şi să solicite informaţii despre presupusul accident (unde s-a produs, spitalul 

sau secţia de poliţie unde s-ar afla ruda în cauză); 

•Să apeleze telefonic, imediat, ruda respectivă sau persoane apropiate acesteia, indiferent de 

conjunctură (moment al zilei, locaţie), pentru a verifica informaţiile primite; 

•Să sune de urgenţă la numărul 112, pentru a solicita sprijinul poliţiei. În nici un caz să nu facă 

singuri demersuri care presupun contactul cu persoana apelantă! 

RECOMANDĂRI PENTRU ADOLESCENȚI  

SFATURI PENTRU VIITOR 

-Fiți atenţi atunci când vă alegeţi prietenii. Evitaţi compania persoanelor violente, delincvente şi 

conflictuale; 
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-Nu vă lăsaţi influenţaţi de ceilalţi. Analizaţi singuri riscurile la care vă expuneţi pe baza 

educaţiei primite şi a propriei experienţe; 

-Învăţaţi să spuneţi „NU” atunci când consideraţi că este cazul. Trebuie să aveţi tăria să vă 

susţineţi părerile; 

-Atrageţi atenţia prietenilor asupra consecinţelor comiterii de fapte antisociale; 

-Respingeţi propunerile cunoscuţilor de a participa la anumite „distracţii”: consum de alcool, de 

droguri, jocuri de noroc, distrugeri, violenţe verbale şi fizice; 

-Nu încercaţi să rezolvaţi un conflict prin violenţă. Apelaţi la sprijinul celor care vă pot ajuta: 

părinţi, profesori, poliţişti. 

PROPUNERI PENTRU TIMPUL LIBER 

- frecventarea unor cluburi sportive, cercuri artistice; 

- participarea la proiecte ştiinţifice; 

- voluntariat în domenii care te preocupă;  

- excursii şi drumeţii; 

- colecţionarea de obiecte; 

- vizitarea muzeelor, expoziţiilor de artă, grădinilor botanice şi zoologice; 

- vizionarea de filme, participarea la concerte; 

- cursuri de echitaţie, înot, carting; 

- plimbări în parc cu rolele sau cu bicicleta; 

- participarea la concursuri pe diverse domenii; 
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- înscrierea la cursuri de meserii (electronist, mecanic, fotograf, informatician etc.) 

RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINȚI  

Pentru prevenirea implicării minorilor în comiterea de fapte antisociale, vă recomandăm: 

•fiţi fermi cu copilul dvs., dar nu agresivi; 

•interesaţi-vă permanent de situaţia lui şcolară; 

•încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii lui şi de familiile acestora; 

•distribuiţi-i sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie care să-i dezvolte simţul 

responsabilităţii şi al utilităţii; 

•asiguraţi în familie un climat afectiv, de bună înţelegere; 

•atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dvs., motivaţi-l pentru 

rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă; 

•alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi; 

•când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, 

poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în 

rezolvarea problemelor. 

 

PREVENIREA FURTURILOR DIN BUZUNARE 

Specificul furturilor din buzunare constă în faptul că locul de acţiune este un spaţiu restrâns, de 

regulă favorizat de aglomeraţie, poziţia hoţului fiind permanent riscantă.  

 

În general, noaptea se fură din gări, din trenuri, iar ziua în mijloacele de transport în comun, 

magazine, pieţe, dar numai la anumite ore, atunci când oamenii merg spre serviciu sau spre casă, 

sunt grăbiţi, hoţii profitând de neatenţia acestora. 

 

Comportamentul neadecvat caracterizat prin neglijenţă, ignoranţă ”ajută” la comiterea acestui 

gen de fapte. Exersarea spiritului de vigilenţă reprezintă primul şi cel mai solid „scut” împotriva 

hoţilor şi a altor genuri de infractori. 

 

Pentru a evita să deveniţi victime ale infracţiunii de furt din buzunare, genţi, este recomandat să 

ţineţi cont de sfaturile cu caracter preventiv oferite. 
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În mijloacele de transport în comun: 

•când aşteptaţi autobuzul sau alt mijloc de transport în comun în staţii aglomerate, daţi dovadă de 

vigilenţă şi atenţie faţă de conduita persoanelor de lângă Dumneavoastră; 

•evitaţi să citiţi în mijloacele de transport în comun deoarece atenţia vă este diminuată şi puteţi 

deveni cu uşurinţă victimele hoţilor de buzunare; 

•dacă în aglomeraţie vă simţiţi înconjuraţi de persoane dubioase căutaţi să vă schimbaţi locul; 

•poziţionaţi poşeta/geanta în faţa Dumneavoastră, iar dacă e posibil, între corp şi un element fix 

în autovehicul; 

•dacă vă aşezaţi pe scaun, ţineţi bagajele în braţe, în nici un caz spre exterior ori spre vecinul de 

scaun; 

•când poziţia unui călător vă impune să vă îndepărtaţi de bagaje, sau să vă schimbaţi poziţia, 

evitaţi-l; 

•nu purtaţi portofelul, banii ori telefonul mobil în buzunarul de la spatele pantalonilor; acesta este 

vulnerabil la urcarea şi coborârea din mijloacele de transport în comun; 

•nu purtaţi bani sau valori în buzunarele laterale ale hainelor, paltoanelor sau gecilor, acestea 

fiind locurile cele mai vulnerabile şi cel mai des vizitate de către hoţi; 

•dacă transportaţi sume mari de bani, evitaţi deplasarea cu mijloacele de transport în comun; 

apelaţi la o cunoştinţă cu autoturism, sau luaţi un taxi, de preferat de la o companie cunoscută, de 

notorietate, unde vă veţi aşeza pe locurile din spate; 

•dacă sunteţi obosiţi, evitaţi să vă aşezaţi pe scaun, pentru a nu adormi; 

•dacă circulaţi la ore târzii, când sunt puţini călători, aşezaţi-vă cât mai aproape de conducătorul 

auto sau lângă alţi pasageri care vă inspiră încredere. 

 

La cumpărături: 

•evitaţi aglomeraţiile din pieţe, bazaruri, gări autogări, magazine etc. 

•portmoneul nu se aşează niciodată deasupra cumpărăturilor, la vedere, iar geanta nu se ţine în 

coş; 

•feriţi-vă de priviri indiscrete când scoateţi banii; 

•când staţi la rând, pentru a cumpăra ceva, nu vă înghesuiţi şi nu permiteţi să fiţi înghesuit; 
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•dacă stați la o coadă priviți cu atenție celelalte persoane; dacă simțiți că asupra Dumneavoastră 

se face pressing la coadă în magazine sau că cineva s-a instalat în fața Dumneavoastră și v-a 

acoperit vederea, verificați imediat geanta și locul unde țineți portofelul; 

•acordați o mai mare atenție poșetei decât plaselor de cumpărături; siguranța poșetei să fie o grijă 

permanentă pentru Dumneavoastră; când faceți diferite plăți sau cumpărături nu scoateți tot 

teancul de bani ci numai suma care trebuie; 

•țineți geanta în față, protejând-o cu mâna; 

•mare atenţie la persoanele care se înghesuie numai la raioanele unde este aglomeraţie şi rar cer 

să examineze un lucru; 

•nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice pentru a cumpăra ceva de ocazie, oricât de avantajos vi s-ar 

părea; 

•nu păstraţi banii în buzunarele exterioare ale vestimentaţiei; 

• nu ţineţi banii, actele personale şi cheile în acelaşi loc; 

• nu vă lăudaţi în public că deţineţi asupra Dumneavoastră sume mari de bani; 

•urmăriţi cu atenţie persoanele care transportă, ca din întâmplare, obiecte de îmbrăcaminte sau 

plase goale pe mână; un hoţ se foloseşte de astfel de obiecte când „operează”, ca să-şi ascundă 

mâna de privirile străine; 

•aveți grijă la folosirea cardurilor, la extragerea de numerar din bancomate; există riscul să fiți 

urmărit și să vă fie sustrasă suma de bani; 

•nu ezitaţi să luaţi atitudine atunci când sunteţi martorul unei infracţiuni; 

•reclamaţi Poliţiei cazurile de prindere în flagrant a hoţului pentru a curma activitatea 

infracţională a acestuia. 

 

FOARTE IMPORTANT! 

În situaţia în care deveniţi victima unei infracţiuni de furt din buzunare, anunţaţi organele de 

poliţie la numărul unic de urgenţă 112, apelabil de la orice telefon mobil sau fix, chiar şi public, 

indiferent că aveţi sau nu credit ori cartelă. 

 

FURTURILE DIN LOCUINŢE – VULNERABILITĂŢI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE 
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PROTECŢIA VALORILOR. Obiectele de valoare sau banii lichizi vor fi întotdeauna în atenţia 

infractorilor care concep diverse modalităţi de a şi le însuşi, indiferent dacă acestea se află într-o 

locuinţă, magazin, depozit ori în circulaţie. 

  Între calitatea sistemelor de asigurare a protecţiei şi ingenioziotatea hoţilor a fost, 

dintotdeauna, o acerbă competiţie. 

 

Contrar tuturor evidenţelor, din motive greu de înţeles, mulţi deţinători de valori ignoră cele mai 

elementare măsuri de autoprotecţie, devenind astfel victime sigure. 

 

Principiile de bază ale amenajării unui sistem de protecţie cuprind aceleaşi elemente, indiferent 

de perioada istorică în care a fost conceput. 

 

Una din cele mai eficiente metode de protecţie o constituie limitarea posibilităţilor de acces la 

bunurile de valoare şi prelungirea timpul necesar pentru sustragerea acestora de către infractori. 

 

Măsurile luate au rolul de a induce răufăcătorilor sentimentul că şansele de reuşită sunt minime, 

iar riscul de prindere este maxim, ceea ce constituie un factor psihologic, ce poate fi realizat prin: 

•concepţia arhitectonică a clădirii, care trebuie să inducă senzaţia de solid; 

•existenţa barierelor fizice; 

•prezenţa sistemelor moderne de securitate. 

 

Se disting două tipuri de bariere utile protejării bunurilor: 

a. fizice, constituite din elemente, în special, mecanice de siguranţă (uşi, încuietori, grilaje, 

obloane, seifuri, pereţi etc.); 

b. „psihice”, care descurajează infractorii sau detectează în faza incipientă o tentativă de 

pătrundere prin efracţie (sisteme de securitate perimetrală, antiefracţie, control al accesului sau 

sisteme de supraveghere şi înregistrare video). 
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Barierele fizice au rolul de a întârzia cât mai mult pătrunderea sau accesul la valori al 

infractorilor. Este necesar ca acest timp să fie suficient pentru ca cineva să sesizeze ceea ce se 

întâmplă şi să anunţe Poliţia. De asemenea, întârzierea necesară pentru depăşirea acestor bariere 

îi determină pe cei în cauză să renunţe. 

 

„Barierele” psihice au drept scop descurajarea infractorilor, sugerându-le ideea că acţiunile lor 

sunt în permanenţă supravegheate şi pot deveni probe în instanţă. Spre deosebire de paza umană 

un sistem electronic de securitate nu doarme şi nu poate fi corupt sau depăşit cu mijloace uzuale. 

 

O îmbinare judicioasă între barierele fizice şi cele psihice poate genera o protecţie eficientă. 

 

Achiziţionarea unor sisteme de securitate care să corespundă standardelor de securitate nu este 

un moft, ci o necesitate. 

 

RECOMANDĂRI PENTRU PROTEJAREA LOCUINŢEI 

 

DACĂ LOCUIŢI LA BLOC: 

•montaţi un interfon la intrarea în scară şi utilizaţi-l în mod corect pentru controlul accesului 

persoanelor în imobil; 

•asiguraţi dotarea cu încuietori corespunzătoare a uşilor de la subsol, terase sau intrările supli-

mentare; 

•asiguraţi-vă că dispozitivul de amortizare montat pe uşa de intrare asigură o închidere completă 

a acesteia; 

•la intrările în holurile blocului şi pe paliere este nevoie de o bună iluminare; 

•instalaţi un sistem de iluminare automat cu detecţia mişcării şi un sistem de supraveghere video; 

•montaţi un sistem de alarmă în locuinţa Dumneavoastră; 

•conectaţi sistemul de alarmare la un dispecerat de monitorizare a acestora; 
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•montaţi o încuietoare de înaltă siguranţă la uşa de acces în locuinţă; 

•dacă locuiţi la parter sau la etajul 1, grilajele de la fereastră ţin hoţii la distanţă. 

Încuietoarea trebuie montată corect, în așa fel încat să fie imposibil accesul din exterior la 

șuruburile de prindere, iar cilindrul să fie complet introdus în corpul broaştei, pentru a evita 

ruperea lui. 

 

ÎN PLUS, DACĂ LOCUIŢI LA CASĂ: 

 

Puteţi monta un sistem de: 

•supraveghere video în exterior, care să înregistreze orice activitate desfăşurată în curtea casei; 

•protecţie perimetrală ce avertizează asupra pătrunderii persoanelor străine în curtea 

Dumneavoastră; 

•iluminare cu senzori de mişcare. 

 

Mai mult decât util pentru liniştea familiei dvs poate fi: 

•instituirea unui sistem de supraveghere a vecinătăţii; 

•interzicerea accesului în locuinţă şi refuzul de a da informaţii despre dvs., bunurile pe care le 

deţineţi ori despre vecini, persoanelor străine ce pretind că reprezintă diverse instituţii, dar care 

nu se pot legitima; 

•apelarea la o persoană de încredere care să vă ridice eventualele facturi sau înştiinţări lăsate în 

uşă ori în cutia poştală, pe perioada cât lipsiţi de la domiciliu; utilizarea sistemului de securitate 

antiefracție care trebuie să devină un obicei firesc, precum închiderea uşii; 

•prezenţa unui câine; 

•evitarea depozitării în curtea casei, la vedere, a ambalajelor unor obiecte de valoare.  

Nu daţi nicio şansă spărgătorilor! 

 

Noi vă propunem: 

•să apelaţi la serviciile de consultanţă ale firmelor specializate pentru a alege soluţia optimă de 
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protecţie a locuinţei Dumneavoastră; 

•proiectarea sistemului de securitate trebuie să fie făcută o dată cu proiectul de arhitectură. 

Proiectarea clădirii trebuie să ia în considerare asigurarea măsurilor de securitate ale acesteia; 

•îmbinarea mijloacelor mecanice cu cele electronice, pentru o mai bună protecţie şi siguranţă; 

•achiziţionarea acelor sisteme de închidere/asigurare care corespund standardelor de securitate; 

•să alegeţi acele încuietori care sunt prevăzute cu chei ce nu pot fi multiplicate uşor; 

•apelaţi pentru montarea unui sistem de securitate la firme licenţiate de Inspectoratul General al 

Poliţiei Române (IGPR), lista fiind disponibilă pe pagina web; 

•instalarea de sisteme de alarmă şi supraveghere video care să corespundă normelor de 

securitate; 

•monitorizarea sistemului de alarmă şi intervenţia în caz de efracţie să fie executată numai de 

firme specializate şi licenţiate de IGPR; 

 

Paza bună trece primejdia rea!  Pentru a aplica acest vechi proverb românesc trebuie să 

cunoaştem bine ce ne pot garanta sistemele de securitate. 

 

Uşă securizată  = interior în siguranţă 

Primul mijloc de protecţie a unei clădiri. Pentru aceasta trebuie ca: 

•uşa de acces în locuinţă să fie confecţionată dintr-un material rezistent la solicitări mecanice şi 

termice; 

•tocul, în zona sistemelor de asigurare, să fie consolidat cu o armătură metalică şi bine ancorat în 

perete ; 

•balamalele să aibe o bună fixare în toc şi uşă; 

•dispozitivul de limitare a deschiderii uşii (de ex. lanţul de siguranţă) să fie folosit în 

permanenţă; 

•uşa să fie prevăzută cu un sistem de închidere securizat, eventual cu închidere în mai multe 

puncte. 

 

Este important să cunoaşteţi că, pentru înlocuirea unei încuietori defecte sau ale cărei chei aţi 

pierdut-o, costul este întotdeauna mult mai mic decât valoarea banilor şi bunurilor sustrase în 
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cazul în care acestea sunt „folosite” de către „musafiri nepoftiţi”. 

 

O uşă „solidă”, cu un sistem de închidere securizat, duce la descurajarea infractorilor! 

 

Ponturi pentru derutarea infractorilor:  

•când părăsiţi locuinţa, pe timpul nopţii, lăsaţi o lumină aprinsă sau un aparat de radio în 

funcţiune; 

•în cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu, rugaţi vecinii sau prietenii apropiaţi să 

procedeze astfel încât să nu se simtă lipsa Dumneavoastră: geamuri deschise, ridicarea 

corespondenţei etc.; 

•montaţi la vedere plăcuţe de atenţionare cu privire la existenţa unui sistem de securitate; o sirenă 

de exterior descurajează extrem de eficient; 

•achiziţionaţi întrerupătoare care, la diverse intervale de timp, aprind şi sting automat lumina. 

 

Şi lumea virtuală este parte din viaţa noastră 

•Nu vă transformaţi conturile de pe reţelele de socializare în surse de informaţii pentru infractori. 

Faceţi-le inaccesibile pentru persoane necunoscute şi manifestaţi o atenţie sporită la datele şi 

fotografiile pe care le postaţi. 

•Evitaţi prieteniile cu persoane pe care nu le cunoaşteţi în realitate şi nu dezvăluiţi date despre cei 

pe care îi cunoașteți doar în mediul online.   

•Atunci când plecaţi pentru o perioadă mai lungă de acasă, nu faceţi acest lucru public pe 

internet.  

SOLUŢII PENTRU PROTECŢIE… ESTIVALĂ  

 

În concediu, toată lumea vrea să se relaxeze şi...de ce nu, să se distreze! Numai că distracţia 

unora poate însemna sfârşitul relaxării altora, dacă se depăşesc regulile bunului-simţ, iar de aici 

pot apărea situaţii conflictuale, cu urmări grave. 

 

Soluţii ,,ANTICONFLICT” 
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• Orice neînţelegere cu privire la parcare, camera de hotel, locul de plajă trebuie abordată cu 

calm, prin discuţii amiabile, fără a ridica vocea sau a jigni. 

• ,,Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie”. Ţineţi cont, însă, că plăcerile 

dumneavoastră nu coincid neapărat cu ale celorlalţi, aşa că păstraţi volumul radioului în limite 

rezonabile sau folosiţi căşti. 

• Oricât de mult dorim să ne distrăm, mai avem nevoie şi de odihnă. Păstraţi liniştea în camere şi 

pe holurile hotelului pe perioada programului de odihnă şi în timpul nopţii!  

• Consumat cu moderaţie, alcoolul poate fi un ingredient al distracţiei şi al stării de bine. Numai 

că, dacă depăşiţi măsura, vă poate transforma fie într-o victimă, fie într-un agresor. Opriţi-vă la 

timp, pentru a nu vă strica vacanţa! 

 

Vară...soare...relaxare...Pe asta mizează şi cei care vă vizează bunurile! Aşa că relaxaţi-vă, 

dar nu uitaţi să vă protejaţi de pericole!  

 

Soluţii ,,ANTIHOŢ” 

 

• Când mergeţi la plajă sau la o plimbare prin staţiune, nu luaţi sume mari de bani cu 

Dumneavoastră, ci doar strictul necesar. O borsetă sau o gentuţă ,,turistică”, ţinută în faţă şi 

protejată cu mâna, constituie o modalitate foarte bună de păstrare a valorilor ! 

• În satele de vacanţă sau în zonele aglomerate, nu puneţi bani şi acte în rucsacuri purtate în 

spate! 

Hoţii se pot servi cu uşurinţă. Dacă vă opriţi să cumpăraţi ceva, nu scoateţi din geantă toţi banii, 

ci doar suma necesară achizionării produsului! Nu vă lăsaţi intimidaţi de cei care vă grăbesc sau 

vă împing, puneţi portofelul la locul lui, şi nu în sacoşă ori în buzunar! 

• În vacanţă se leagă repede prieteniile: pe plajă, la piscină, în cluburi dar…fiţi precauţi şi nu vă 

lăudaţi oricui cu sumele de bani pe care le deţineţi. 

• Aţi fost cazaţi la parter sau la etajul 1? Chiar dacă este caniculă, nu lăsaţi geamurile sau uşile de 

la balcon deschise!  Riscaţi să aveţi musafiri nepoftiţi, care vă vor face ,,curăţenie” în cameră! 

• Cheile de la camera de hotel pot fi pierdute cu uşurinţă atunci când mergeţi la plajă. Iar dacă pe 

cheie mai este trecut şi numele hotelului şi numărul camerei, hoţii vor merge direct la ţintă! Aşa 

că, ar fi mai bine să lăsaţi cheia la recepţie, unde este în siguranţă. 
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• Staţi pe plajă şi încercaţi să vă relaxaţi, dar vă tot gândiţi la banii şi bijuteriile lăsate în cameră? 

Mai bine plasaţi sumele mari de bani şi bunurile de valoare în seiful hotelului, şi scăpaţi de 

gândurile negre! 

,,Nu mi se poate întâmpla mie” gândesc unii.. ,,Tocmai în vacanţă?”, se întreabă alţii..Cu 

toate astea, tâlhăriile se întâmplă şi victime devin tocmai cei care nu ţin cont de zicala 

,,paza bună trece primejdia rea”.  

 

Soluţii ,,ANTITÂLHAR” 

• Dacă abia aţi cunoscut pe cineva, nu e bine să rămâneţi singur cu acea persoană după lăsarea 

serii sau să consumaţi băuturi alcoolice: puteţi fi  jefuiţi sau chiar agresaţi fizic! 

• Pe timpul vacanţei ne mai permitem să petrecem până noaptea târziu. Ţineţi însă cont să nu vă 

deplasaţi după lăsarea serii, singuri, prin zone puţin circulate. Tâlhăriile nu li se întâmplă doar 

altora! 

• Dacă observaţi că sunteţi urmărită de unul sau mai mulţi indivizi, deplasaţi-vă prin zone intens 

circulate, chiar dacă asta presupune schimbarea traseului iniţial; anunţaţi prietenii sau familia cu 

privire la suspiciunea Dumneavoastră sau cereţi sprijinul unui poliţist; dacă sunteţi agresat, 

sunaţi de urgenţă la 112. 

• Vă tentează să cumpăraţi nişte cadouri mai convenabile pentru cei de acasă? Nu vă lăsaţi atraşi 

în locuri dosnice, izolate, de către aşa-zişii vânzători ambulanţi care vă promit lucruri ieftine! Nu 

numai că nu veţi câştiga nimic, dar veţi fi şi tâlhăriţi! 

• Bijuteriile şi telefoanele mobile de ultimă generaţie, afişate ostentativ, sunt ,,magneţi” pentru 

tâlhari. Evitaţi să etalaţi astfel de accesorii pe stradă, în special când sunteţi singuri, la ore târzii, 

în locuri izolate. 

 

Aţi venit cu maşina pe litoral? Cu siguranţă nu vreţi să vă întoarceţi fără o parte din 

bagaje sau cu trenul! Mai mică sau mai mare, luxoasă sau doar practică, maşina şi 

bunurile aflate în ea vă aparţin şi nu trebuie lăsate la îndemâna infractorilor. 
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Soluţii ,,AUTO-PROTECTIVE” 

• Pe drumul spre litoral opriţi la benzinării sau în alte locaţii. Chiar dacă pauza este scurtă, 

acţionaţi sistemul de închidere a uşilor şi rămâneţi în zona autoturismului dacă aveţi 

bunuri plasate la vedere. 

• Este de preferat să alegeţi un hotel/o vilă care să aibă parcare proprie, eventual păzită, pentru a 

vă şti maşina în siguranţă în orice moment al zilei. Dacă parcaţi în altă parte, alegeţi o zonă bine 

iluminată şi circulată. 

• Aţi coborât din maşină pentru a cumpăra ceva de la o tarabă sau pentru că aţi uitat ceva în 

cameră? Scoateţi cheia din contact, chiar dacă lipsiţi pentru un timp foarte scurt. Furtul unui 

autoturism cu cheile lăsate în contact durează câteva secunde! 

• Sistemul de alarmă constituie o modalitate eficientă de protejare a autoturismului. Acţionaţi-l 

permanent! 

• Genţile, bagajele, telefoanele mobile, GPS-urile, aparatura electronică sunt bunuri care nu 

trebuie lăsate la vedere în interiorul maşinii poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de 

tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor. 

 


