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Asigurarea protectiei persoanelor varstnice impotriva infracjiunilor. 
Meisuri de prevenire i avertizare a varstnicilor cu scopul de reducere a riscurilor 

legate de expunerea acestei categorii de persoane la fenomenul infractional 

Prevenirea criminalitã4ii reprezinta unul dintre atributele esentiale ale activitatii Politiei 
Romane, contribuind la apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a 
proprietatii acesteia si la apararea ordinii i linitii publice. 

Diversificarea formelor de manifestare ale criminalitatii, precum i orientarea interesului 
infractorilor catre anumite grupuri de populatie impun o permanenta adaptare a demersurilor 
preventive ale politiei. 

Persoanele varstnice reprezinta un segment de populatie cu un grad crescut de 
vulnerabilitate, datorita limitarilor fizice impuse de varsta (scaderea acuitatii vizuale si a celei 
auditive, a fortei fizice, deplasarea cu dificultate), datorita emotivitatii si sugestibilitatii 
crescute, dar si faptului ca acestea stabilesc mai usor relatii de comunicare Cu persoane 
necunoscute, pornind de la premisa cA oamenii sunt de blind credintd. 

De asemenea, faptul CA, de foarte multe on, locuiesc singure si sunt dependente social 
de serviciile oferite de persoanele tinere, le transforma in tinte ale infractorilor. Asa se face ca 
batranii se afla printre victimele preferate ale hotilor i escrocilor, find deja de notorietate 
metodele „accidentul", „premiul" sau „rudele regelui Cioabr, folosite in savarsirea 
infractiunilor de inselaciune, on furturile prin castigarea increderii victimelor. 

Nu in ultimul rand, varstnicii sunt foarte bucurosi de primirea oricasui tip de beneficiu 
sau a unui cadou, fie de la cineva apropiat, fie de la o autoritate publied, deoarece veniturile lor 
scad °data cu pensionarea, dar fl  pentru cA acest lucru ii face sä simta CA societatea nu i-a uitat 

astfel Ii valorizeaza. De aici i vulnerabilitatea in fata infractorilor care se folosesc de aceste 
aspecte pentru a-i insela. 

Activitatile care au ea seop prevenirea savarsirii unor fapte antisoeiale impotriva 
persoanelor varstnice reprezinta un segment important al muncii de politie, jar in derularea 
acestora sunt implicate structurile de prevenire si de ordine publica. 

In cursul anului 2016, una dintre prioritatile de interventie preventiva ale Inspectoratului 
de Politie Judetean Braila o constituie prevenirea infractiunilor contra patrimoniului, cu cloud 
module — prevenirea furturilor din locuinte in mediul urban si prevenirea furturilor din curti si 
anexe gospodaresti in mediul rural. 

In cadrul acestei prioritati, de la inceputul anului 2016, demersurile preventive s-au 
derulat pe mai multe paliere, persoanele varstnice fiind vizate in mod deosebit in cadrul 
activitatilor desfasurate, astfel: 

Identificarea categoriilor de persoane cu risc crescut de victimizare prin 
infractiuni de flirt din locuinte, precum i identificarea tipurilor de imobile cu grad crescut de 
insecuritate i includerea acestora pe traseele de patrulare; 
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intalniri Cu reprezentantii asociatiilor de proprietari in vederea instruirii 
informarii acestora cu privire la infractiunile de flirt din locuinte. Au fost desfasurate 26 astfel 
de intalniri, in cadrul carora au fost informate 428 persoane, printre care si varstnici; 

Descasurarea activitatilor de informare antivictimala i antiinfractionala a 
populatiei, in locuri publice aglomerate sau la evenimente publice deosebite pentru 
comunitate; 

In perioada martie-august, la nivel national s-a derulat Campania de prevenire a 
furturilor din loeuinte "Neglijenta, invitatie deschisd la furt". Polititii braileni au derulat 8 
activitati de informare antivictimala a populatiei, in locuri publice, in cadrul carora an fost 
transmise informatii referitoare la modurile de operare in cazul furturilor din locuinte 
recomandari pentru prevenirea acestui gen de fapte, find informati aproximativ 900 de 
cetateni, mare parte dintre acestia find varstnici. 

Doua dintre activitatile de informare s-au derulat in incinta Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Bräila, conducerea institutiei primind cu interes i deschidere ideea gazduirii 
acestui gen de activitati adresate varstnicilor. 

Dintre recomandarile pe care politistii le-au transmis brailenilor in cadrul acestei 
campanii, amintim: 

• sa nu primeasca in casa sau curte persoane necunoscute, indiferent de motivele 
invocate de acestea pentru a-i convinge; 

• sa asigure usa de acces in locuinta sau poarta, chiar dacd sunt acasa; 
- 	• sä inlocuiasca rapid once incuietoare devenita nefunctionald sau a carei cheie a lost 

pierduta; 
• sa nu lase ferestrele deschise cand pleaca de acasa; 
• sa nu -Una acasa sume man de bani sau bunuri de valoare; 
• sã monteze gratii la ferestre daca locuiesc la parter sau etajul 1. 

Diseminarea materialelor preventive pentru prevenirea furturilor din locuinte 
In cadrul Campaniei "Neglijenta, invitatie desehisel la furt", la nivelul judetului Braila 

an fost distribuite peste 3000 materiale (pliante fl  afise) cu informatii i recomanddri pentru 
prevenirea furturilor din locuinte. 

Promovarea in presa scrisa i audio-vizuala a demersurilor pentru prevenirea 
furturilor din locuinte, precum si a recomandarilor antivictimale. 

Pornind de la cazuistica inregistrata la nivelul judetului, precum i pentru promovarea 
Campaniei "Neglijenta, invitatie deschisa la flirt", in perioada ianuarie-august 2016 an lost 
elaborate si transmise mass-media 7 materiale de presa (5 articole de presa si 2 note de presa), 
In cadrul cdrora an fost prezentate diferite moduri de operare folosite in savarsirea 
infractiunilor de flirt si an fost promovate recomandari pentru prevenirea acestui gen de fapte. 
Materialele transmise an inregistrat 44 aparitii in presa scrisa si on-line si an fost postate si pe 
site-ul Inspectoratului de Politie Judetean 

De asemenea, la posturile de radio si televiziune locale, in perioada aprilie - august au 
fost difuzate spoturile audio si video promovate In cadrul Campaniei "Neglijenta, invitatie 
deschisa la flirt", iar spotul video a fost difuzat si la Cinema City Braila. 

Dintre recomandarile transmise brailenilor prin intermediul presei amintim: 
• ad nu invite acasa persoane cunoscute intamplator pe strada; 
• daca an acceptat vizita unei persoane despre care nu still prea multe lucruri, sä nu ii 

permita accesul in toate incdperile locuintei i sä nu parasiti pentru niciun motiv camera 
in care an invitat-o; 
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• pentru efectuarea de lucrari de intretinere sau reparatii ale locuintei, sä apeleze doar la 
firme autorizate; 

• sa." nu vorbeasca cu persoane din afara familiei despre banii sau obiectele scumpe pe care 
le au acasd; 

• sä nu deschida sertare, dulapuri sau alte locuri unde tin lucrurile de valoare in prezenta 
strainilor; 

• sä nu permita. accesul in casa sau in curte persoanelor care pretind cä reprezinta diferite 
institutii, dar nu se pot legitima. 

Un alt domeniu avut in vedere, in care riscul de victimizare al persoanelor varstnice este 
ridicat este acela al infractiunilor de inselaciune, produse prin metode precum „accidentul", 
„premiul", „reprezentant de institutie/firma" sau „rudele regelui Cioaba". 

0 prima component& a activitatii de prevenire a inselaciunilor a fost reprezentata de 
transmiterea sfaturilor antivictimizare prin intermediul mass - media. Astfel, pornind de la 
cazuri concrete inregistrate la nivelul judetului Braila, au fost transmise catre presa locala 3 
materiale de presa in care au fost prezentate modalitatile prin care s-au produs faptele si au fost 
formulate recomanddri pentru populatie. Materialele transmise au inregistrat 34 de aparitii in 
presa scrisai si on-line. 

Pentru prevenirea acestui gen de infractiuni a fost organizatä i o activitate de informare 
in municipiul Braila, in cadrul careia politisti de prevenire si de proximitate cu discutat cu 
batranii si le-au oferit materiale cu informatii privind modurile de operare folosite de escroci 
sfaturi pentru prevenirea inselaciunilor. 

Perioada imediat urmatoare va ocaziona noi activitati preventive, in cadrul carora 
persoanele varstnice vor constitui o categorie importanta de beneficiari. Astfel, in perioada 26- 
30.09.2016 se va derula cea de a XI-a editie a evenimentului „Saptamana prevenirii 
criminalitatir, initiat de Inspectoratul General al Politiei Romane. In cadrul acestei manifestari 
vor fi abordate, printre altele, teme precum prevenirea fitrturilor (din locuinte, de bunuri 
personale), a inselaciunilor, a talhariilor si a infractiunilor contra persoanei, savarsite cu 
violenta. De asemenea, pand in luna decembrie, vor fi desfasurate activitati preventive in 
mediul rural, in cadrul Campaniei de prevenire a infractiunilor de lovire fl  alte violente 
„Inchide usa violentei", initiata in luna mai 2016. 

SEFUL INSPKTORATULUI 

GLUGA 
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