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Evoluţia infracţiunii de furt de şi din 
bancomate, în perioada 2010 - 2012 
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Prejudicii: 
 
Scădere în cuantum: 
-în cazul jafurilor bancare de la 
240.198 lei în anul 2011, la 130.446 
în anul 2012 
 
Creştere în cuantum: 
-în cazul furturilor din ATM de la 
105.640 lei în anul 2011, la 257.165 
în anul 2012 
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Caracteristici ale modurilor de 
operare: 
 
• 3 atacuri au fost comise la finele 
programului, în intervalul orar 1645 
– 1732 
 

• la infracţiunile reuşite au fost 
implicaţi unul sau doi autori 
 

• vârsta cuprinsă a infractorilor între 
20 şi 35 ani 
 

•au acţionat mascaţi cu cagule 
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TENTATIVĂ TÂLHĂRIE AGENŢIA BANCARĂ DEALUL FLORILOR din DEJ, Jud. CLUJ 
  
În data de 19.01.2012, orele 1732, directorul Agenţiei Dealul Florilor din Dej a 
sesizat telefonic faptul că în jurul orelor 1708, o persoană de sex masculin (cu 
faţa acoperită în partea superioară cu o şapcă cu cozoroc, ochii protejaţi cu 
ochelari de soare, respectiv partea inferioara a feţei cu gulerul de la haină), a 
pătruns în sediul unităţii şi a cerut imperativ ameninţând cu un pistol, în 
limba engleză, să i se înmâneze sumele de bani existente în seif. 
Autorul i-a înmânat casierei un înscris (pe care casiera a refuzat să-l ia), apoi 
i-a întins o punga din hârtie şi i-a cerut în limba engleză, să pună bani în 
acest ambalaj. Angajata comunicându-i faptul că nu deţine valori în seif, 
întrucât au fost  predate încasările, autorul a desistat, recuperând înscrisul şi 
plicul de hârtie, părăsind apoi incinta agenţiei. 
 
Deficienţe: 
sesizarea cu mare întârziere a faptei-după cca. 30 minute, îngreunează 
ancheta şi reduce posibilităţile de identificare - casiera nu a acţionat butonul 
de panică imediat după plecarea autorului, anunţând conducerea agenţiei. 
 
lipsa agentului de pază ca element descurajant a favorizat comiterea faptei. 
 
 
 
 
 
 

 



INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE 
Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5 

www.politiaromana.ro 

          TÂLHĂRIE AGENŢIE BANCARĂ CONSTANŢA 4 
  
În ziua de 09.03.2012 lucrătorii IPJ Constanţa, au fost sesizaţi telefonic prin 
SNUAU 112, de către Dispeceratul firmei de pază S.C. ROSEGUR S.A. 
Bucureşti, cu privire la faptul că la sediul unei băncii din Constanţa, a avut loc 
un jaf armat. La orele 1652, în incinta băncii au intrat doi indivizi ce purtau 
cagule pe faţă şi mănuşi pe mâini, iar sub ameninţarea unui pistol, au 
determinat-o pe casieră să deschidă un sertar cu bani,(sertarul1) de unde au 
sustras suma de aproximativ 20.000 lei, după care au fugit. Durata activităţii 
infracţionale din interiorul unităţii a fost de 45 secunde. 
 
Deficienţe: 
- deplasarea cu întârziere a echipajelor de intervenţie, ajungând după 9 
minute de la sesizarea stării de pericol, respectiv sesizarea la 13 minute de la 
primirea alarmei; Dispeceratul societăţii de pază, SC Rosegur SA,- punct de 
lucru Galaţi a anunţat prin telefon agentul de intervenţie care se afla în 
serviciu pe intervenţie. 
- sume mari depozitate în sertarul fără temporizare; 
 
La data de 25.04.2012, autorii au fost reţinuţi (cu vârste de 25 ani, unul fiind 
cunoscut cu antecedente) 
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TÂLHĂRIE AGENŢIE BANCARĂ BÂRZEŞTI 
  
În data de 19.12.2012, orele 17:25, ofiţerul de serviciu al Secţiei 26 Poliţie a 
fost sesizat prin S.N.U.A.U. 112  despre faptul că în jurul orelor 17:18, două 
persoane neidentificate, având asupra lor câte un cuţit şi cagule pe cap, prin 
ameninţare, au sustras din sertarele seifurilor de casierie, suma de 
aproximativ 41.000 lei. 
Unul dintre autori, a rămas în zona intrării iar celălalt a sustras din cele două 
sertare fără temporizare sumele de bani. Acţiunea a durat cca. un minut, 
agresorii părăsind în fugă agenţia bancară, iar în spatele unui bloc din 
apropiere au abandonat şi incendiat o parte din articolele de îmbrăcăminte. 
La momentul comiterii jafului în unitate se afla şi un client, care a fost 
atenţionat să nu se opună, iar cele două casiere să nu acţioneze butoanele de 
panică. 
 
Deficinţe: 
-Sume mari depozitate în sertarele fără temporizare, iar sertarul 3 nu se 
foloseste. 
 
La data de 29.01.2013, autorii au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţie (autorii 
nu figurează cu antecedente având 24 şi 25 ani). 
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TÂLHĂRIE AGENŢIE BANCARĂ PIPERA 
  
În data de 24.12.2012, orele 16:52, ofiţerul de serviciu al Secţiei 2 Poliţie a 
fost sesizat prin S.N.U.A.U. 112  despre faptul că în jurul orelor 16:45-16.50, 
o persoana neidentificată, având asupra sa un pistol şi cagulă pe cap, prin 
ameninţare, a determinat operatorii casieri să sustragă din sertarele celor 
doua seifuri existente in casierie suma de aproximativ 70.000 lei, pe care 
aceştia au depus-o într-o sacoşă de material textil ce aparţinea agresorului. 
După aproximativ un minut, agresorul a părăsit agenţia bancară pe uşa de 
acces şi a dispărut printre blocuri, pe strada Măguricea. 
Deficienţe: 
Întreaga valoarea monetara era depozitată în primul sertar al seifurilor 
existente în casieria unităţii, acestea fiind deschise. Sertarele 2-4 ale 
seifurilor erau nefolosite, acestea fiind temporizate, iar suma rămasă în cel 
de-al doilea seif, ca urmare a părăsirii în grabă a locului faptei de către 
infractor, era destul de mare (peste valoarea sustrasă). 
Butonul de panică a fost acţionat de celălalt casier, aspect observat de 
agresor, acesta părăsind unitatea. 
Lipsa elementelor descurajante (agent de pază); 
Contextul exterior favorabil- camerea video exterioară obturată de schele de 
contrucţii. 
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SITUAŢIA PARŢIALA 2013: 

Infracţiuni înregistrate: 
• 1 TÂLHĂRIE – Piteşti 08.02.2013 – autori 
neidentificaţi – prejudiciu 17.100 lei, 1.540 euro 
şi 200 USD. 
• 2 TENTATIVE DE FURT CALIFICAT din ATM la o 
unitate bancară în Ortişoara, jud. Timiş şi la 
Vânătorii Mici, jud. Giurgiu. 
• 4 aplicări BANDĂ ADEZIVĂ pe clapeta ATM-
urilor (4 agenţii din Iaşi) – prejudiciu 490 lei. 
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CONCLUZII: 
 
 Începutul şi sfârşitul de an sunt perioade critice din punct 
de vedere al producerii infracţiunilor contra patrimoniului; 
 Prejudiciile ridicate pot genera o percepţie nefastă- 
băncile sunt locuri din care se pot obţine uşor sume 
importante – necesitînd măsuri pentru anticipare şi 
contracarare; 
 Sfârşitul programului este perioada pretabilă fiind cu risc 
maxim în comiterea infracţiunilor; 
 Contracararea modului de operare „cash trapping” a 
determinat reorientarea infractorilor către modurile de 
operare cu violenţă. 
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RECOMANDĂRI 
 

Reducerea sumelor depozitate în sertarele fără 
temporizare; 
Instalarea butonului de panică care la acţionare 
să transmită către dispeceratul de monitorizare 
existenţa jafului armat care să genereze alertarea 
imediată a poliţiei. 
Îmbunătăţirea imaginilor video captate de 
sistemele TVCI; 
Implementarea semnalizării exterioare a 
momentului de încetare a jafului. 
Conservarea locului faptei pentru a nu se 
deteriora urmele din câmpul infracţional 
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