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În perioada 30 septembrie - 4 octombrie 2013, la nivel naţional se desfăşoară
cea de a opta ediţie a evenimentului de PR „Săptămâna prevenirii criminalităţii”.

Cea de a treia zi a evenimentului a fost dedicată prevenirii furturilor.

În intervalul orar 10,00-17,00, în parcul din faţa Primăriei sectorului 2, cetăţenii
au putut vedea cele mai noi tehnologii în domeniul protecţiei personale şi a locuinţei şi
au primit sfaturi de la specialişti abilitaţi în domeniu.

Cele 12 standuri de prezentare au fost dotate de firme specializate, care
funcţionează în prezent în România.

Acţiunea nu este prima, ea continuând după alte trei astfel de expoziţii,
organizate în parteneriat de Poliţia Capitalei şi Primăria sectorului 2. De altfel, în 2006
când a demarat evenimentul „Săptămâna prevenirii criminalităţii”, au fost instituite
două zone de siguranţă publică (Iancului, Pantelimon), fiind printre pionierii acţiunilor
integrate de siguranţă comunitară.

Manifestarea s-a deschis cu o demonstraţie de autoapărare realizată de Poliţia
locală sector 2.

Din datele statistice ale Poliţiei Capitalei, în primele 8 luni ale anului 2013 s-au
comis cu 16 % mai puţine furturi din locuinţă decât în perioada similară a anului
trecut.

Sfaturile poliţiştilor sunt:
 La plecarea din locuinţă, aveţi grijă să asiguraţi uşa de acces în imobil;
 Protejaţi-vă ferestrele cu grilaje metalice ale căror capete să fie încastrate în zid;
 Montaţi un sistem de închidere sigur la uşile de la subsolul casei, terasă şi intrările

secundare;
 Uşa de acces trebuie să fie prevăzută cu două încuietori, având sisteme de chei

diferite, şi cu lanţ de siguranţă;
 Întăriţi-vă tocul uşii, în zona sistemelor de asigurare, cu armătură metalică

(platband, cornier);



 Uşile de la subsol, aerisire, terasă şi intrările suplimentare să aibă un sistem de
închidere sigur;

 În cazul în care aveţi posibilitatea, montaţi un sistem de alarmă pentru locuinţă sau
instalaţi un interfon la uşile de acces în scara blocului şi nu permiteţi pătrunderea
persoanelor străine în imobil;

 Montarea unei instalaţii cu senzori care, odată cu lăsarea întunericului, să
declanşeze automat iluminatul în holul de acces al imobilului pentru a da impresia
că este locuit, poate ţine hoţii la distanţă;

 În cazul caselor la curte şi a apartamentelor aflate la parter unde ar fi posibil
accesul prin escaladare este necesar să vă protejaţi ferestrele cu grilaje metalice ale
căror capete de prindere să fie încastrate în zid, iar spaţiile dintre bare să fie de
dimensiuni mici;

 Atunci când constataţi că una dintre încuietorile uşii de acces a fost blocată,
devenind nefuncţională, prin introducerea în orificiu a unor corpuri străine
procedaţi de îndată la înlocuirea ei;

 Este util ca uşa fiecărui apartament să fie prevăzută cu vizor pentru a vedea
persoanele care vă vizitează şi pentru a vizualiza cât mai mult din palier;

 Solicitaţi administratorului să asigure permanent iluminatul scărilor şi a liftului;
 Administraţia blocului trebuie să fie vigilentă cu privire la persoanele care solicită

angajarea pentru curăţenie, întrucât acestea ajung să cunoască foarte bine
programul locatarilor şi pot furniza informaţii unor indivizi răuvoitori;

 Învăţaţi copiii să nu lase cheia locuinţei sub preşul de la uşă şi să reziste tentaţiilor
venite din partea persoanelor care, sub diverse motivaţii, doresc să pătrundă în
locuinţă;

 Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conţinut să
confirmaţi lipsa dumneavoastră de la domiciliu;

 Aveţi grijă ca, în imobil, bunurile de valoare care au dimensiuni mici (bani,
bijuterii) să fie păstrate în locuri greu accesibile, evitându-se „ascunzătorile”
tradiţionale (şifonier, sertare, bibliotecă);

 În cazul achiziţionării de aparatură electronică, nu depozitaţi ambalajele acesteia la
vedere. Poate fi un indiciu clar pentru spărgători că acestea există în imobilul dvs. ;

 Interveniţi în situaţia în care auziţi zgomote suspecte venite de pe palierul
imobilului dvs. şi încercaţi să reţineţi cât mai multe semnalmente ale persoanelor
respective;

 Rugaţi un prieten sau un vecin să vă supravegheze casa cât timp sunteţi plecat în
vacanţă, să tragă perdelele, să aprindă lumina, astfel încât casa să pară locuită iar în
cazul în care sesizează ceva în neregulă să apeleze telefonul de urgenţă “112”.


