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Și, pentru că nu doar româ-
nii fac aceste greșeli, polițiștii 
din toată Europa au început 
campanii de informare cu pri-
vire la acest pericol. Polițiștii il-
foveni sunt, spre exemplu, în 
permanent contact cu colegii 

lor europeni, iar în perioada de 
concedii desfășoară în parte-
neriat cu Rețeaua Europeană 
de Prevenire a Criminalității, 
campania ”Păstrați surprizele 
doar pentru vacanță!”

Ce recomandări se 
fac pentru prevenirea 
furturilor din locuințe?
Pentru cei care locuiesc  
la bloc:
 montarea unui interfon la 

intrarea în scară și utilizarea în 
mod corect pentru controlul ac-
cesului persoanelor în imobil;

 dotarea cu încuietori co-
respunzătoare a ușilor de la 
subsol, terase sau la intrările 
suplimentare;
 asigurarea faptului că dis-

pozitivul de amortizare mon-
tat pe ușa de intrare se închi-
de complet;
 la intrările în holurile blo-

cului și pe paliere este nevoie 
de o bună iluminare;
 instalarea unui sistem de 

iluminare automat cu detecția 
mișcării și un sistem de supra-
veghere video;
 sistem de alarmă în locu-

ință;
 conectarea sistemului de 

alarmă la un dispecerat de 
monitorizare;
 montarea unei încuietori 

de înaltă siguranță la ușa de 
acces în locuință.
 Pentru imobilele de la 

parter sau de la etajul 1 se 
recomandă montare de grila-
je la fereastră! Încuietoarea 
ușii de la intrare în casă tre-

buie montată corect, în așa 
fel încât să fie imposibil acce-
sul din exterior la șuruburile 
de prindere, iar cilindrul să 
fie complet introdus în corpul 
broaștei, pentru a evita rupe-
rea lui.

Pentru cei care locuiesc  
la curte se recomandă:
 montarea unui sistem de 

supraveghere video în exte-
rior, care să înregistreze ori-
ce activitate desfășurată în  
curtea casei;
 protecție perimetrală ce 

avertizează asupra pătrun-
derii persoanelor străine în  
curte;
 iluminare cu senzori de 

mișcare;
 instituirea unui sistem de 

supraveghere a vecinătății;
 interzicerea accesului în 

locuință și refuzul de a da in-
formații despre dvs., despre 
bunurile deținute ori despre 
vecini, persoanelor străine ce 

pretind că reprezintă diverse 
instituții, dar care nu se pot 
legitima;
 apelarea la o persoa-

nă de încredere care să ri-
dice eventualele facturi sau 
înștiințări lăsate în ușă ori în 
cutia poștală în perioada cât 
se lipsește de la domiciliu;
 utilizarea sistemului de 

securitate antiefracție care 
trebuie să devină un obicei fi-
resc, precum închiderea ușii; 
 prezența unui câine este 

benefică;
 evitarea depozitării în  

curtea casei, la vedere, a am-
balajelor unor obiecte de va-
loare.
 Potrivit Inspectoratu-

lui de Poliție Județean Ilfov, 
la nivelul județului, în prime-
le 5 luni ale anului 2019 au 
fost sesizate 136 infracțiuni 
de furt din locuințe, cu 42 mai 
puțin față de perioada simila-
ră a anului 2018, majoritatea 
înregistrate în mediul rural.

doar pentru  
vacanță!”

Perioada vacanțelor este paradisul hoților din locuințe și, 
de aceea, polițiștii ne avertizează că un sfert dintre spargeri 
se întâmplă și din cauză că înșiși proprietarii îi invită pe hoți 
înăuntru. Iată cum se întâmplă acest lucru: își dau check-in 
pe Facebook din aeroport și anunță că pleacă; postează pe 
site-urile de socializare imagini din care reiese că sunt în 
vacanță; postează imagini exterioare sau interioare ale 
locuinței, imagini în care se văd bunurile - eventual obiecte 
de preț - sau sistemele de securitate pe care le dețin.


