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 B R A Ş O V 

 
METODE FOLOSITE DE INFRACTORI PENTRU A ÎNŞELA 

PERSOANELE VÂRSTNICE 
 

Infractorii sunt inventivi, mai ales atunci când doresc să câştige uşor sume 
mari de bani. Poliţia Braşov atrage atenţia cetăţenilor să nu cadă în capcanele 
întinse de escrocii care vor să îi înşele prin diverse tehnici – telefon, internet, 
liverare de produse prin curierat, etc.  

Vă prezentăm mai jos o serie de metode des folosite de infractori : 
 

1. Metoda „Accidentul”  
Una dintre cele mai răspândire metode pe 

care escrocii le folosesc pentru a-şi păcăli 
victimele este metoda „Accidentul”. Poliţiştii 
precizează că 90% din persoanele care comit acest 
tip de infracţiuni sunt deţinuţi. Aceştia sună din 
închisoare, la întâmplare, de pe telefoanele mobile 
cu cartelă deţinută ilegal, la numere de telefon fix. 
Escrocii caută să sune în jurul orelor prânzului sau 
seara, când, în mod normal, persoanele tinere ar 
trebui să fie la serviciu sau în oraş, iar şansele ca 
la telefon să răspundă un pensionar sunt mai mari.  
De multe ori, aceştia se recomandă drept avocaţi şi 

anunţă persoana care răspunde la telefon că fiul sau fiica acesteia a comis un 
accident rutier şi este nevoie urgentă de o sumă de bani pentru o „înţelegere” cu 
procurorul sau cu victima. În cazul în care persoana sunată depune banii ceruţi în 
contul indicat de escroc, suma respectivă este ridicată de la bancă de un complice 
al acestuia.  

 
2. Metoda „expertizei banilor”  
Infractorii se folosesc de documente false cu ajutorul cărora pretind că sunt 

angajaţi ai unor instituţii publice cu atribuţii de control (poliţişti, inspectori, etc) şi 
spun vârstnicilor că banii primiţi la pensie sunt falşi şi trebuie ridicaţi pentru 
efectuarea unei expertize.  

Odată ajunşi în mâna lor, banii fie sunt luaţi, fie vor fi înapoiaţi după ce au 
luat o parte din ei.  

 
 
 



3. Metoda „Curierul” 
 Persoanele vârstnice sunt cele care cad de cele mai multe ori în această 

plasă. Escrocii sună la uşile persoanelor despre care ştiu că sunt singure acasă şi le 
spun că au un colet pentru vecinul lor, dar care nu este acasă.  

După ce îi conving că este un colet important, le spun bătrânilor că trebuie să 
plătească o sumă importantă de bani. De regulă, victimele îşi sună vecinii după ce 
plătesc banii, astfel că infractorii reuşesc să îi păcălească pe bătrâni. 

 
4. Metoda „Premiul cel mare” 
O altă metodă folosită de infractori este aceea prin sms. Mai exact, aceştia 

trimit mesaje scrise pe telefoanele mobile prin care anunţă posesorul numărului că 
a câştigat un premiu, dar pentru a intra în posesia acestuia trebuie să plătească o 
taxă.  

Victimele sunt rugate să sune la numărul de telefon indicat în mesaj pentru a 
afla mai multe detalii. Ca şi în celelalte situaţii, după ce transmit sumele de bani în 
conturile indicate, victimele nu mai pot lua legătura cu cei care i-au informat 
despre premii. De cele mai multe ori, infractorii precizează fie că sunt de la o 
companie de telefonie, fie de la o firmă cunoscută la nivel naţional sau chiar 
internaţional.  

 
5. Metoda datoriilor către stat  
Presupune primirea unor sms-uri prin care persoanele vizate a fi înșelate 

erau anunţate că figurează cu datorii la Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală 
(ANAF).  

Victimele primeau mesajul următorul: „Prin prezenta, vă informăm că 
figuraţi în baza de date ANAF cu restanţe în cuantum de ____ lei aferente anului 
precedent. Dacă achitaţi suma în termen de 15 zile, atunci nu vor fi calculate 
penalităţi. Altfel, vom fi obligaţi să trecem la executare silită”. Ulterior, ANAF a 
emis un comunicat de presă prin care anunţa că aceste sms-uri nu sunt transmise de 
ANAF, iar cei care primesc astfel de mesaje să anunţe organele abilitate.  

 
6. Cumpărătorii de Pet-uri, șarlatani deghizați… 
Persoane necunoscute se prezintă la uşa 

apartamentelor sau locuinţelor din mediul 
rural şi urban pentru a cumpăra pet-uri, 
materiale reciclabile sau alte produse. Li se 
oferă proprietarilor o sumă de bani atunci când 
aceştia le dau materialele reciclabile, după 
care cumpărătorul invocă necesitatea 
schimbării unei bancnote cu valoare mare. 
Falşii clienţi profită de orice moment de 



neatenţie pentru a „trage” din banii primiţi rest, apoi se răzgândesc şi nu mai 
cumpără produsul. 

Îşi cer banii şi înapoiază restul din care au sustras deja câteva bancnote. Nu 
de puţine ori, în timp ce proprietarul merge în apartament/locuinţă pentru a aduce 
rest sau schimba bani, îi sunt sustrase obiecte, bani sau orice alte bunuri se află la 
îndemână. 

 
7. Agenții amatori de acte caritabile 
O altă metodă întâlnită este cea a cazului umanitar, când infractorii cer 

diverse sume de bani în scopuri umanitare, în numele sau de la persoane publice 
(actori, politicieni, cântăreţi, preoţi, conducători ai unor instituţii, etc.), iar apoi o 
altă persoană se prezintă pentru a ridica „donaţia” sau solicită trimiterea banilor 
prin transfer bancar. 

 
8. Păcăliți de vrăjitoare 
Păcăliţi pot fi şi naivii care se lasă „vrăjiţi“ 

de persoane dubioase care se oferă să ghicească 
viitorul şi care ulterior constată că le-au fost 
substitute/sustrase bijuterii sau sume de bani.  

 
 
 
9.Votul prin corespondenţă 
Infractorii sună pe telefonul fix acasă la persoanele în vârstă, în special, şi se 

prezintă drept poliţişti care efectuează formalităţi despre votul prin corespondenţă 
sau care se pretind a fi reprezentanţii unor instituţii care fac sondaje de opinie şi 
solicită informaţii despre membrii familiilor plecate în străinătate. 

 Practic, infractorii află  de la persoanele în vârstă numele rudelor plecate în 
străinătate, află în ce localităţi sunt rezidenţi, iar apoi îi caută pe site-urile de 
socializare. Fac rost de numerele lor de telefon şi îi contactează pentru a le cere 
sume de bani. La fel, află numele părinţilor celor cu profile publice de pe site-urile 
de socializare, iar din cartea de telefon află numerele persoanelor în vârstă pe care 
le contactează şi le cer sume de bani, categorie care, din păcate, cade de cele mai 
multe ori, în plasa răufăcătorilor. 

 

 

 

 



R E C O M A N D Ă R I     P R E V E N T I V E 

Pentru a nu deveni victime ale unor înşelăciuni, prin diferite alte „metode” 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean de Poliţie Braşov, prin Biroul de Analiză şi 
Prevenire a Criminalităţii, vă recomandă să aveţi în vedere un minim de măsuri de 
autoprotecţie: 
  Manifestaţi prudenţă şi verificaţi dacă ceea ce vi se comunică prin telefon 
este adevărat prin apelare la serviciile de informaţii clienţi de la operator; 
•  Nu daţi dovadă de credulitate atunci când sunteţi contactat telefonic de 
persoane care pretind a fi reprezentaţi ai diferitelor firme; 
•  Nu depuneţi sume de bani în conturi necunoscute doar ca urmare a unei 
solicitări telefonice; 
•  Nu acceptaţi schimburi de bunuri sau aşa zise chilipiruri; 
•  Nu permiteţi accesul în locuinţă sau curtea imobilului persoanelor 
necunoscute care se oferă să cumpere diverse bunuri – vor profita de neatenţia dv. 
şi ulterior veţi constata că v-au fost sustrase bunuri de valoare sau sume de bani; 
•  Nu daţi curs solicitărilor venite din partea persoanelor pe care le cunoaşteţi 
doar prin intermediul telefonului; 
•  Nu achitaţi niciodată sume în avans pentru ridicarea unor premii; 
•  Nu comunicaţi niciodată informaţii personale confidenţiale (CNP, serie 
buletin, conturi bancare, parole, etc.); 
•  Sunaţi la compania de telefonie mobilă – Departamentul de Relaţii cu 
Clienţii – verificaţi veridicitatea promisiunilor; 
•  În situaţia în care sunteţi contactat de o persoană care pretinde că vă este 
rudă şi solicită sume de bani pentru rezolvarea unor probleme grave, apelaţi 
imediat ruda respectivă (pe numărul pe care îl cunoaşteţi) pentru a verifica 
aspectele aduse la cunoştinţă telefonic. 
• Nu furnizaţi informaţii despre vecinii dumneavoastră și nu primiți în casă 
persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituții, oferă servicii sau vând 
diverse produse. 
• Nu țineți în locuință  sume mari de bani, bijuterii sau obiecte de valoare  
•  Nu ezitați să întrebați persoanele străine pe care le sesizați în bloc pe cine 

caută, astfel de întrebări descurajează. 
• Optați pentru un sistem de alarmă și supraveghere video autorizat de Poliția 

Română.  
 

Dacă sunteţi victimă a unor astfel de fapte, sesizaţi imediat Poliţia la 
numărul unic de urgenţă 112, pentru a fi demarate verificările ce se 
impun. 

 


