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Arta de a tr^i în siguran]^

CASA MEA = SIGURANŢA MEA!
FURTURILE DIN LOCUINŢE – VULNERABILITĂŢI ŞI
MĂSURI DE PREVENIRE

Comisar şef de poliţie ŞIPOŞ HELEN
Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii – Inspectoratul General al Poliţiei Române

1. Consideraţii generale
Fiecare dintre noi considerăm locuinţa ca fiind
spaţiul în care ne simţim în siguranţă şi orice
pătrundere neautorizată generează o stare de
disconfort foarte ridicată.
Astfel, pe lângă pagubele pricinuite proprietăţii, furtul
din locuinţă produce un impact emoţional deosebit,
motiv pentru care este considerată o infracţiune cu
un pericol social ridicat.
În acest context, deşi a cunoscut şi tendinţe
descrescătoare, acest tip de infracţiune a
reprezentat constant o prioritate a activităţii
preventive a Poliţiei Române.
Pentru ca acţiunile poliţieneşti să aibă success, este
imperios necesar ca populaţia să conştientizeze
necesitatea participării, în mod activ, la prevenirea
criminalităţii, fie şi numai prin adoptarea unor
măsuri de autoprotecţie.
2. Care sunt principalele moduri de operare
folosite de autori?
Deşi analizele efectuate la nivelul Poliţiei române
asupra fenomenului evidenţiază o multitudine de
moduri de operare folosite de infractori pentru
săvârşirea unor astfel de infracţiuni, în fapt, ele pot fi
divizate în două mari grupe:
• furt din locuinţă săvârşit pe calea accesului liber.
În această situaţie se au în vedere: pătrunderea
prin uşile şi/sau ferestrele lăsate/uitate deschise
de către victime, respectiv inducerea în eroare a
locatarilor prin folosirea unor calităţi mincinoase ori
a unor pretexte frauduloase şi sustragerea de bunuri
profitând de neatenţia acestora (aproximativ 36%);
• furt din locuinţă săvârşit prin efracţie. Caracteristica
acestor cazuri este pătrunderea în locuinţă prin

distrugerea, forţarea uşilor, ferestrelor, pereţilor,
gardurilor etc., ruperea ori deschiderea lacătelor
şi încuietorilor cu chei potrivite ori dispozitive tip
şperaclu (aproximativ 64%). În general, autorii
folosesc instrumente confecţionate artizanal,
adaptate modului de operare pe care îl folosesc.
Se remarcă faptul că, într-un procent semnificativ de
cazuri (36%), autorul nu se confruntă cu piedici majore
pentru a ajunge să-şi însuşească diverse bunuri din
locuinţele persoanelor vizate: fie găseşte locuinţa cu
uşa sau geamurile neasigurate corespunzător, uneori
chiar lăsate deschise, fie se împrieteneşte cu unul
dintre locatari, fie profită de naivitatea locatarilor şi
pătrund în locuinţă sub diverse pretexte etc.
3. Care sunt bunurile vizate de infractori?
Lista obiectelor care pot fi sustrase este extrem de
largă şi include orice obiect ce poate fi comercializat,
consumat sau folosit în scopuri personale.
În principal, infractorii au în vedere sume de bani,
aparatură
electronică
(lap-top-uri,
televizoare,
telefoane mobile), bijuterii, scule electrice, articole
vestimentare etc.
4. Cum ar trebui să ne protejăm locuinţele de
hoţi?
Indiferent de tipul de locuinţă, politica de securitate
trebuie gândită prin prisma identificării vulnerabilităţilor
locaţiei respective şi a stabilirii, cu sprijinul specialiştilor
în domeniu, a modalităţilor adecvate de îndepărtare a
acestora.
Atât în cazul unui apartament într-un imobil, cât şi al
unei case la curte, trebuie avute în vedere cele două
bariere ce se pot „ridica” în faţa infractorilor, asemenea
unor cercuri concentrice, în jurul valorii protejate.
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Astfel, este important să securizăm atât zona adiacentă
(intrarea în bloc, respectiv grădina) cât şi căile de
acces în locuinţă (inclusiv geamuri şi balcoane).
În vederea creşterii gradului de siguranţă unui
apartament, vă recomandăm să:
• instalaţi un interfon la intrarea în scară şi şi să-l
utilizaţi în mod corect pentru controlul accesului
persoanelor în imobil;
• asiguraţi corespunzător uşile de la subsol, terase
sau intrările suplimentare;
• verificaţi dacă dispozitivul de amortizare montat
pe uşa de intrare permite o închidere completă a
acesteia;
• luaţi măsurile necesare pentru ca pe holurile
blocului şi pe paliere să existe o bună iluminare;
• existe grilaje la ferestrele de la parter şi la etajul 1.
Uşă securizată = interior în siguranţă
Astfel,
• Uşa de acces în locuinţă trebuie să fie confecţionată dintrun material rezistent la solicitări mecanice şi termice;
• Tocul, în zona sistemelor de asigurare, să fie
consolidat cu o armătură metalică şi să fie bine
ancorat în perete;
• Balamalele să aibă o bună fixare în toc şi în uşă;
• Să existe un dispozitiv de limitare a deschiderii uşii
(lanţ de siguranţă);
• Uşa să fie prevăzută cu un sistem de închidere
securizat, eventual cu închidere în mai multe puncte;
• Încuietoarea trebuie montată corect, astfel încât
să fie imposibil accesul din exterior la şuruburile
de prindere, iar cilindrul să fie complet introdus în
corpul broaştei, pentru a evita ruperea lui;
• Orice încuietoare devenită nefuncţională să fie
înlocuită în cel mai scurt timp; costul este mult mai
mic decât valoarea banilor şi bunurilor sustrase;
• Este esenţial să achiziţionaţi sisteme de închidere/
asigurare care să corespundă din punct de vedere
al standardelor de securitate;
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Nu vă sfiiţi să montaţi un sistem de alarmă conectat
la dispeceratul unei firma de pază.
În plus, pentru casele la curte, puteţi adopta
următoarele măsuri:
Utilizaţi un sistem de supraveghere video exterior
sau de protecţie perimetrală pentru înregistrarea
oricărei activităţi desfăşurată în curtea casei şi
care vă avertizează asupra pătrunderii persoanelor
străine;
Montaţi un dispozitiv de iluminare cu senzori de
mişcare.

5. Sunt alarmele o soluţie?
Utilizarea unui sistem de alarmă poate constitui o
măsură adecvată de protejare a bunurilor în măsura în
care sunt respectate anumite criterii:
• Apelaţi la serviciile de consultanţă ale firmelor
specializate pentru a alege soluţia optimă de
protecţie a locuinţei dumneavoastră;
• Achiziţionaţi sisteme de alarmă şi supraveghere
video care să vă asigure un grad ridicat de
securitate.
6. Pericolul vine şi online!
Evitaţi să 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 dumneavoastră
celor pe care îi cunoaşteţi doar în mediul online.
Atunci când plecaţi pentru o perioadă mai lungă de
acasă, nu faceţi acest lucru public pe internet.

