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SIGURANȚA CETĂȚEANULUI, A PROPRIETĂȚII ȘI A BUNURILOR,  
ACȚIUNILE POLIȚIEI ÎN SPRIJINUL PERSOANELOR VÂRSTNICE 
RISCURILE COTIDIENE LA CARE SUNT EXPUSE PERSOANELE 

VÂRSTNICE 
 
 

Material de prezentare în ședința din 27  februarie 2018 a Comitetului de 
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

 
 

Poliția este instituția statului care apără drepturile și libertățile fundamentale 
ale persoanei și proprietății acesteia, ordinea și liniștea publică, securitatea civică. 

Prevenirea criminalității reprezintă un domeniu prioritar al muncii de poliție în 
scopul apărării valorilor protejate de lege, respectiv viața, integritatea și sănătatea 
persoanei, avutul public și privat, asigurării ordinii și liniștii publice și al combaterii 
faptelor ilicite. 

Creșterea și diversificarea formelor de manifestare ale criminalității, 
recrudescența violenței la nivel individual, intrafamilial și de grup, impun o orientare 
flexibilă a strategiilor de acțiune ale poliției. 

Unii infractori își aleg victimele din rândul persoanelor vârstnice deoarece 
acestea stabilesc mau ușor relații de comunicare cu persoane necunoscute, pornind 
de la premisa că oamenii sunt de bună credință. 

Vârstnicii sunt foarte bucuroși de primirea unui cadou, fie de la rude, fie de la 
o autoritate publică, pentru că acest lucru îi face să se simtă că societatea nu i-a uitat 
și îi valorizează astfel. De aici și vulnerabilitatea în fața infractorilor care se folosesc 
de aceste aspecte pentru a-i înșela și păgubi. 

Poliția ieșeană prin compartimentele de prevenire, de proximitate și prin 
polițiștii posturilor de poliție, desfășoară activități de informare și prevenire în 
rândul celor două categorii de persoane vulnerabile: tinerii și vârstnicii. Implicarea 
polițiștilor este percepută ca un sprijin acordat părinților și dascălilor, în procesul de 
formare la copii a unor conduite preventive. 

 Activitățile care au ca scop prevenirea săvârșirii unor fapte antisociale 
împotriva persoanelor vârstnice, reprezintă un segment important al muncii de 
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poliție și se desfășoară prin prisma unei bune colaborări cu Primăria Municipiului 
Iași prin Direcția de Asistență Comunitară, C.A.R. Pensionari, Casa de Pensii Iași, 
Asociații de proprietari. 

Astfel polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, desfășoară 
acțiuni punctuale în cadrul unor programe inițiate la nivel național, sau local, din 
care exemplificăm:  

� „HOȚII VĂD BUNURILE TALE ÎN MOD DIFERIT” – campanie de 
prevenire a criminalității stradale care are drept scop  prevenirea furturilor din 
buzunare, a furturilor din autoturisme și a tâlhăriilor.  

� Campanie „NU EȘTI TU CÂND EȘTI NEATENT, EȘTI  DOAR ȚINTA 
HOȚILOR”, derulată pentru prevenirea și combaterea furturilor din buzunare 
pe raza municipiului Iași.  

� „PREVENȚIA LA VÂRSTA A III-A”, campanie care vizează activități 
concrete adresate populație, având ca parteneri Spitalul de Recuperare, 
Hotelul Nicolina Iași pentru stabilirea unor strategii preventive în rândul 
persoanelor care beneficiază de tratament și informarea persoanelor vârstnice 
care locuiesc singure în case izolate. 

� „FII PRECAUT – NU TE LĂSA  ÎNȘELAT” – campanie de informare, care 
se adresează în general persoanelor vârstnice, informațiile transmise fiind 
structurate pe două paliere. 

1. Siguranța bunurilor: 
- Sunt prezentate cele mai frecvente infracțiuni comise asupra persoanelor 

vârstnice, în special cele de înșelăciune, prin metoda „ACCIDENTUL” și 
valoarea prejudiciului creat; 

- Noua metodă de înșelăciune, folosită asupra persoanelor vârstnice, în special 
în zona rurală, denumită generic „MOȚCA”, prin care se prezintă persoane la 
domiciliul cetățenilor și sub pretextul că achiziționează fier vechi, nuci, sau 
comercializează diferite bunuri(lenjerii, oale, tacâmuri), sau achiziționează 
cupoane de călătorie C.F.R, distrag atenția persoanei cu care intră în contact și 
sustrag bunuri din locuință, sau observă unde sunt depozitate sumele de bani 
și revin pe timpul nopții, pătrunzând în locuință prin efracție, de unde sustrag 
în general sume de bani; 

-  Studii de caz pe baza sesizărilor înregistrate, cu precizări clare privind modul 
de operare, mijloace folosite de infractori pentru a fi cât mai credibili și a 
produce o puternică tulburare emoțională victimei; 

- Recomandări clare, punctuale, care trebuie cunoscute și aplicate de orice 
persoană care primește un astfel de apel telefonic. 

2. Siguranța personală: 
- Polițiștii au făcut recomandări privind siguranța personală, cu referire la 

obligația de a respecta regulile și de adopta măsuri de precauție. 
Pentru ca aceste informații să ajungă la cât mai multe persoane, în sălile de 
acces public a instituțiilor frecventate de persoane vârstnice(CAR Pensionari, 
Casa de Pensii, Centrele de zi din cadrul D.A.C.) au fost amplasate în loc 
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vizibil mesaje cu recomandări punctuale pentru prevenirea faptelor de 
înșelăciune prin diferite metode. 
Pe lângă întâlniri țintă, organizate în diferite sedii, polițiștii participă la 

campanii stradale, sau din ușă în ușă. Pentru o eficiență mai bună sunt alese locurile 
unde infractorii preferă să acționeze, cum ar fi piețe, stații ale mijloacelor de 
transport în comun, autobuze, tramvaie, super market-uri. În cadrul acestor 
campanii, polițiștii discută cu cetățenii despre principalele infracțiuni care vizează 
siguranță bunurilor și cea personală, oferind recomandările de bază.  

Polițistul de proximitate este polițistul care realizează un parteneriat între 
poliție, instituții și populație, fiind implicat într-un proces permanent de rezolvare a 
problemelor și de luptă împotriva nesiguranței și a infracționalității. 

 Conform atribuțiilor polițiștii de proximitate participă la ședințele asociațiilor 
de proprietari, identifică și consiliază cetățenii care fac parte din categoriile cu grad 
ridicat de victimizare, identifică problemele de ordin comunitar și împreună cu 
instituțiile abilitate inițiază și participă la aplicarea unor programe practice. În anul 
2017, polițiștii de proximitate au desfășurat un număr de 485 de activități pentru 
prevenirea victimizării persoanelor vârstnice și au participat la 734 activități cu 
asociațiile de proprietari. 

Cu ocazia activităților zilnice, polițiștii de proximitate oferă sprijin și 
informații privind: 

� Modurile de operare folosite de autorii de infracțiuni și modalitățile de 
prevenire a faptelor antisociale; 

� Modalitățile de sesizare a faptelor antisociale și de legătură cu polițistul de 
proximitate; 

� Sfaturi pentru prevenirea infracțiunilor de furt din locuințe prin distragerea 
atenției(prezentarea sau atribuirea unor calități oficiale false); 

� Sfaturi pentru prevenirea infracțiunilor de tâlhărie(smulgerea de obiecte); 
� Prevenirea înșelăciunilor prin metoda accidentul, modurile de operare folosite 

de autorii de înșelăciuni prin telefon, care solicită sume de bani pentru a-i 
ajuta din punct de vedere operativ în cazul unor presupuse accidente comise 
de o persoană apropiată. 
Exemple de activități desfășurate: 
 1.La data de 07.02.2018, pentru prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului 

- în special a tâlhăriilor şi a furturilor din buzunare precum şi siguranţă personală, 
polițiști din cadrul Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, împreună cu 
poliţişti de proximitate din cadrul Secţiei 1 Poliţie Iaşi, au organizat o activitate la 
„Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alexandru cel Bun”. 

Informaţiile oferite participanţilor au fost pentru siguranţa bunurilor și pentru 
siguranţă personală și anume:  

- Recomandări privind protecţia bunurilor personale în locuri aglomerate cum 
ar fi: pieţe, autobuze, tramvaie, staţiile mijloacelor de transport în comun, etc. 

 - Recomandări privind siguranţa personală - în special înşelăciunile prin 
metoda „Accidentul” şi „vânzătorii ambulanţi”.  
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 - Recomandări privind prevenirea furturilor din locuinţă prin metoda „Falşii 
Angajaţi/Prestatori de Servicii - Utilităţi”. Prin aducerea în discuţie a unor cazuri 
reale, s-a dorit informarea participanţilor cu privire la modul în care infractorii 
acţionează, mijloacele folosite de aceştia pentru a fi cât mai credibili şi a produce 
pagube cât mai mari;  

Cu această ocazie au fost înmânate 102 de pliante şi 20 afişe cu informaţii 
practice pentru siguranţa personală şi a proprietăţii.  

   La activitate au participat 51 de beneficiari ai centrului. 
 
2. În zilele de 03 și 07.04.2017 polițiștii de proximitate au desfăşurat la 

Căminului de Bătrâni Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, din Iaşi, str. Mihail Cornea, 
nr. 40-44, jud. Iaşi, activități educativ – preventive  în care au fost abordate teme pe 
linia prevenirii infracţiunilor contra patrimoniului şi a faptelor comise prin violenţă, 
precum şi aspecte legate de respectarea normelor de convieţuire socială, la care au 
participat 50 persoane. 

3. La data de 25.07.2017,  în cadrul Campaniei ,,Furat într-o secundă”, 
poliţişti ai Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, împreună cu polițiști de 
proximitate din cadrul Secţiei 1 Poliţie Iaşi, au organizat şi executat o acţiune 
stradală de informare în zona Pieţei Voievozilor din Municipiul Iaşi. Scopul urmărit 
a fost prevenirea infracţiunilor de furt din genţi şi buzunare. Cu această ocazie au 
fost distribuite pliante cu informaţii privind protecţia bunurilor personale, direct 
cetăţenilor întâlniţi în zonele vizate și recomandări verbale oferite persoanelor  
vârstnice întâlnite pe stradă, privind metodele de protejare a bunurilor personale în 
locuri aglomerate cum ar fi: staţiile mijloacelor de transport în comun (autobuze, 
tramvaie). 

4. În ziua de 04.10.2017, polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Orașului 
Tg. Frumos, au desfăşurat activităţi de identificare şi instruire a persoanelor 
vârstnice care locuiesc în case izolate pe raza oraşului Tg. Frumos. Cu această 
ocazie au fost identificate  persoane vârstnice, care locuiesc la marginea oraşului Tg. 
Frumos în cartierul ,,Jora,, care au fost instruite pentru a nu deveni victime ale unor 
infracţiuni de furt și înșelăciune. 

5. La data de 20.12.2017,  poliţiştii de proximitate din cadrul Secţiei 4 Poliţie 
au organizat o activitate informativă şi de întrajutorare a persoanelor vârstnice din 
zona Tătăraşi, care a avut loc la Grădiniţa Primară Atelier. Scopul acestei acţiuni   
l-a reprezentat prevenirea infracţiunilor prin metoda accidentul, în rândul 
persoanelor vârstnice. Activitatea a fost desfăşurată în parteneriat cu Direcţia de 
Asistenţă Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Iași. 
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IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂȚILOR  DESFĂȘURATE: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



6 
 

 
 
 

RISCURI: 
 
Atunci când sunt cunoscute modurile de operare folosite de infractori, 

cetățenii sunt în măsură să se protejeze, prin adoptarea unui comportament 
preventiv, adecvat unei situații de risc în care se pot afla. 

Conform statisticilor  la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, sunt 
reclamate furturi din locuințe comise de așa ziși vânzători ambulanți, sau de 
persoane care se prezintă cu false calități(angajați ai unor magazine, angajați EON, a 
unor companii de telefonie mobilă), care odată pătrunși în casă, invocă diferite 
pretexte pentru a distrage atenția proprietarului, pentru a putea sustrage bani sau 
bunuri din locuință. 

În alte cazuri persoanele vârstnice devin victime ale tâlhăriilor, când 
infractorii le smulg diferite obiecte(bijuterii, obiecte, telefoane mobile), mizând pe 
capacitățile diminuate de reacție și apărare. 

 
EXEMPLU  DE ÎNȘELĂCIUNE  PRIN METODA ACCIDENTUL: 
 
La data de 20.01.2017,  A. I. de 83 de ani, din mun. Iaşi,  a fost contactat pe 

telefonul fix de către o persoană de sex masculin, care s-a recomandat ca fiind 
procuror şi care i-a comunicat că fiica sa a produs un accident rutier soldat cu 
victime, iar pentru împăcarea cu acestea, trebuia să achite suma de 20.000 lei. I-a 
solicitat în acelaşi timp să scrie o declaraţie dictată de el prin telefon în care 
victima a prezentat toate datele de stare civilă şi adresa de domiciliu. Persoana care 
se recomandase ca fiind procurorul,  i-a dat la telefon victimei să vorbească cu o 
altă persoană cu voce feminină care s-a recomandat fiica acesteia şi care a rugat-o 
plângând să satisfacă pretenţiile presupusului procuror.  

La locuinţa persoanei vătămate s-a prezentat o persoană de sex feminin care 
s-a recomandat ca fiind mediatoarea procurorului din Iaşi şi care i-a solicitat plicul 
de bani victimei conform înţelegerii telefonice pe care a avut-o cu aşa zisul 
procuror. Victima a predat aşa zisei mediatoare un plic ce conţinea suma de 5.000 
lei pe care îi avea în locuinţa la data săvârşirii faptei. Ulterior a luat legătura cu 
fiica sa şi a aflat că aceasta era acasă, că era bine şi că în realitate a fost înşelat cu 
suma de 5.000 lei prin metoda accidentul. 

 
În toate demersurile noastre ne bucurăm de sprijinul instituțiilor publice, a 

autorităților locale, O.N.G. – uri și reprezentanți ai presei. Prin comunicate transmise 
către presa scrisă și audio vizuală și națională, prin participarea polițiștilor la 
emisiunile radio/tv și prin participarea jurnaliștilor la acțiunile poliției, dorim ca 
informațiile privind evoluția fenomenului infracțional, măsurile întreprinse de 
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oamenii legii și recomandările preventive, să ajungă la cât mai mulți cetățeni, de 
toate vârstele și categoriile sociale 

Aducem mulțumiri celor ca ni se alătură în campaniile de informare și 
prevenire asupra potențialelor pericole, care înțeleg să acorde o atenție deosebită 
problemelor cu care se confruntă persoanele vârstnice, pentru a le asigura o viață în 
siguranță. 

 
Cu stimă,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Î/Șeful Inspectoratului de Poliție                      

Comisar șef de poliție                               Î/Șeful Serviciului de Ordine Publică  
GÎTLAN COSTEL                                            Subcomisar de poliție 
                                                                               TOMA CRISTIAN 
 
 

                                                  Întocmit: 
                                                      Subcomisar de poliție  

                                                       RĂȘCANU  COSTEL 


