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PREVENIREA ŞI INFORMAREA ÎNSEAMNĂ... PROTECŢIE! 
 
  
 
   
    
 

 Unul dintre cele mai importante lucruri din viaţa unei persoane este acela de a fi 
prevenită cu privire la posibile evenimente nedorite ce ar putea fi evitate, dacă ar fi mai 
atenţi la ce se întamplă în jur. 
 Odată cu începerea concediilor şi a vacanţei de vară a elevilor, mulţi cetăţeni se 
deplasează în mediul rural sau în diferite destinaţii turistice, lăsand locuinţele 
nesupravegheate.  
 Poliţia Locală vă aduce la cunoştinţă cateva recomandări,avand ca scop prevenirea, 
informarea şi responsabilizarea cetăţenilor. asupra riscurilor la care se expun atunci cand 
nu-şi iau măsuri de precauţie privind protecţia locuinţelor. 
 Pentru împiedicarea furturilor din locuinţe venim în sprijinul dumneavoastră cu 
cateva recomandări, ce ar trebui aplicate în vederea prevenirii victimizării: 
  - în primul rand evitaţi să daţi informaţii vecinilor şi cunoştinţelor despre programul 
dumneavoastră; 
  - uşa de acces să fie prevăzută cu încuietori sigure; 
 - montaţi un sistem de alarmă şi pe cat posibil protejaţi-vă ferestrele cu gratii, în 
special locuinţele situate la parter precum şi casele, care sunt ţinta frecventă a 
activităţilor infracţionale; 
  la plecarea de la domiciliu este bine să închideţi toate căile de acces în locuinţă; 
  evitaţi să lăsaţi bileţele în uşă sau mesaje pe robotul telefonic de unde să rezulte 
absenţa dumneavoastră de la domiciliu; 
 - nu lăsaţi cheile de la uşă sub preş, cuiul de la poartă sau alte locuri în care pot fi 
găsite cu uşurinţă; 
 - nu lăsaţi bijuterii sau sume mari de bani în casă, neasigurate; 
 - rugaţi o persoană de încredere să vă ridice facturile sau înştiinţările lăsate în uşă 
sau în cutia poştală, acestea fiind un indiciu clar că nu sunteţi acasă; 
 - dacă locuiţi la casă este bine să nu lăsaţi unelte şi obiecte casnice nesupravegheate 
care pot atrage atenţia hoţilor. 
 
 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 
 POLIŢIA LOCALA  

Str. N. Bălcescu nr. 62-64, Braşov 500019 Tel : 40-368-457010 
www.brasovcity.ro 

 



 2 

  
  
 De asemenea Poliţia Locală vine cu sfaturi şi pentru elevii aflaţi în vacanţă, care nu 
au părăsit oraşul şi care îşi găsesc tot felul de activităţi în timpul liber: 
  - uşa de la intrarea în locuinţă să fie prevăzută cu vizor pentru a vedea cat mai din 
palier; 
 - nu permiteţi pătrunderea în locuinţă a unor persoane străine sub pretextul acestora 
că ar comercializa unele produse sau care declară că reprezintă o autoritate şi semnalaţi 
părinţilor sau organelor abilitate orice comportament suspect;  
 - dacă atenţia vă este atrasă de zgomote venite de pe palier şi observaţi unul sau mai 
mulţi indivizi în faţa uşilor vecine care încearcă să forţeze acea uşă sau să obtureze 
vizorul, atunci anunţaţi de urgenţă poliţia, 
 
Circulaţi cu atenţie şi respectaţi regulile de circulaţie: 
 - cand aşteptaţi un mijloc de transport în comun, daţi dovadă de vigilenţă şi atenţie 
faţă de persoanele aflate langă voi; 
 - în staţie se aşteaptă autobuzul pe trotuar, nu pe stradă şi mai ales este interzisă 
joaca pe carosabil, precum şi urcatul sau coboratul din mers; 
 - procuraţi-vă din timp bilete sau abonamente de călătorie,deschiderea unui 
portmoneu în autobuz sau staţie ar putea atrage atenţia infractorilor; 
 - nu distrugeţi dotările din staţie sau din mijloacele de transport în comun, nu 
aruncaţi hartii sau resturi şi manifestaţi respectul cuvenit pentru persoanele varstnice; 
 - nu purtaţi la vedere obiecte de valoare (telefoane mobile sau bijuterii) evitand 
tentaţia celor care vor să fure; 
 - alegeţi-vă prietenii cu care vă deplasaţi şi evitaţi manifestările zgomotoase care 
conduc la disconfortul celorlalţi călători; 
 - nu vă lăudaţi cu bunurile sau banii părinţilor voştrii pe care le au în casă; 
 - atunci cand ajungeţi acasă, nu vă urcaţi în lift cu persoane necunoscute. 
 
Dacă navigaţi pe internet vă recomandăm să: 
 - nu daţi niciodată celor cu care corespondaţi date personale (adresă, număr de 
telefon); 
  - nu acceptaţi întalniri şi nu trimiteţi fotografii celor cu care corespondaţi; 
 - nu răspundeţi mesajelor răutăcioase care vă fac să vă simţiţi jenaţi; 
 - anunţaţi-vă părinţii cand cineva vă pune întrebări intime; 
 - nu dezvăluiţi parola voastră sau a părinţilor voştrii. 
 
Dacă ieşiţi în faţa blocului sau în apropiere: 
 - nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice de către indivizi care oferă spre vanzare diferite 
produse; 
 - aveţi grijă cum vă petreceţi timpul liber, evitaţi împrejurările care v-ar putea aduce 
în situţia comiterii de acte antisociale; 
 - gandiţu-vă de două ori înainte de a merge cu prietenii atunci cand sunteţi chemaţi 
şă faceţi diverse lucruri rele( uneori privite ca aventuri) ale căror consecinţe pot fi grave, 
cu urmări nefaste; 
 - limitaţi-vă la posibilităţile financiare de care dispuneţi, dorinţa de a avea tot mai 
mulţi bani a determinat anumiţi tineri să comită infracţiuni; 
 - evitaţi provocarea sau tulburarea fără drept a liniştii locatarilor din bloc. 
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 Atenţie la capcana drogurilor şi a alcoolului! 
  
 Aceste substanţe sunt în stransă legătură cu infracţionalitatea, de aceea în cazul în 
care vi s-a propus să consumaţi droguri sau aţi fost martorii unor asemenea acte trebuie 
să anunţaţi imediat părinţii şi să cereţi ajutorul poliţiei, pentru că orice întarziere poate 
agrava situaţia, iar consecinţele sunt devastatoare. 
 Dacă se va ţine seamă de aceste măsuri elementare de autoprotecţie,infractorii nu ar 
mai reuşi cu atata uşurinţă să-şi realizeze scopul propus, iar cetăţenii nu ar mai ajunge 
atat de frecvent în postura de victime. 
 Printr-o atitudine activă puteţi împiedica victimizarea unor persoane sau chiar a 
dumneavoastră. 
 În speranţa că cetăţenii braşoveni vor ţine cont de aceste recomandări, Poliţia Locală 
vă doreşte zile liniştite şi în siguranţă şi mai ales ...PRUDENŢĂ! care este cea mai bună 
PAZĂ. 
 
EVITAŢI SĂ DEVENIŢI VICTIMELE SPĂGĂTORILOR ŞI RĂUFĂCĂTORILOR! 
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