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TOPUL CELOR MAI SIGURE ORAȘE DIN ROMÂNIA
BRAȘOVUL, LOCUL II
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Pentru a menține un climat de siguranță urbană trebuie îndeplinite minimum două criterii:
1. Prezența activă și vizibilitatea elementului de menținere a ordinii si linistii publice in stradă
2. Realizarea unei prevenții corespunzătoare în paralel cu derularea de campanii de informare și
contientizare a cetățeanului
Dacă aceste două deziderate sunt îndeplinite, atunci rezultă că Poliția Locală și-a îndeplinit menirea
pentru care a fost înființată.
Binențeles, colaborarea cu celelalte instituții din sfera ordinii publice trebuie să existe, aspect care la
Brașov funcționează!
CELE MAI SIGURE ORAȘE DIN LUME. ORAȘELE DIN ROMÂNIA CARE DEPĂȘESC MULTE
CAPITALE EUROPENE
Avem printre cele mai sigure orașe din lume, iar Clujul și Brașovul sunt cotate mai bine și decât
Copenhaga.
Bucureștiul se află pe locul 5 în România, dar ocupă poziția 63 la nivel internațional, arată un studiu
făcut de Numbeo, o baza mondială de date statistice.
Autoritățile din țară au investit în camere de supraveghere și anunță că au sporit patrulele de polițiști și
jandarmi, dar au făcut și campanii de prevenție în rândul copiilor și persoanelor vârstnice, principalele
categorii vulnerabile în față infractorilor.
În topul celor mai sigure orașe din lume, Cluj - Napoca este pe locul 13 - cu un index al criminalității de
sub 20%.
Cifra indică un număr redus de crime, jafuri, spargeri de autoturisme și furturi din buzunare.
Un telefon mobil uitat pe o bancă în Cluj Napoca, într-o zonă intens circulată, are șanse să fie găsit. Iar
oamenii ne atrag atenția pe stradă cum să ne ferim de hoți.
Ioan Hosu, sociolog: „Oamenii au nivel de trăi bun și nu le vină să comită infracțiuni, să fure etc...”
Carmen Popas, purtător de cuvânt IPJ Cluj: „În 2019 față de 2018 rata infracționalității a scăzut cu
14%. S-a întâmplat și pentru că am arestat preventiv foarte multe persoane și asta descurajează.”
Pe primele locuri în topul celor mai sigure orașe din lume sunt Abu Dabi, Doha și Taipei.
1. Abu Dhabi - Emiratele Arabe Unite
2. Doha – Qatar
3. Taipei – Taiwan
4. Quebec – Canada
5. Zurich - Elveția
Pe lângă Cluj Napoca, România mai are patru orașe în clasament.
Conform statisticii, Brașovul ocupă locul 2 în topul orașelor sigure din România. Este urmat de
Timișoara, Iași și București.
La nivel mondial, însă, capitală țării noastre este pe locul 63, dar depășește orașe precum Geneva din
Elveția, ori Luxemburg sau Singapore.
În lume, Brașovul este al 29 -lea cel mai sigur oraș.
Orașul este monitorizat de peste 200 de camere de supraveghere iar în zonele intens circulate sunt
amplasate peste 40 de butoane de panică unde oamenii pot da alerta în caz de infracțiuni. Anul trecut,
rata criminalității în județ a scăzut cu peste 30%.
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Petruț Ciprian, polițist local: „Prezența noastră descurajează astfel de comportament neadecvat. În
piețele agroalimentare suntem prezenți de la primele ore ale dimineții până la închidere, în caz de
nevoie se pot mări efectivele.”
Un rol important îl are și prevenția.
Anca Lăutaru, purtător de cuvânt Poliția Locală Brașov: „Discutăm și vorbim cu seniroii
brașoveni. Îi învățăm cum să își țină și unde să își țină portofelele, căci iată ei sunt victimele preferate
de cei certați cu legea.”
Potrivit statisticilor, cele mai nesigure orașe din lume sunt în Africa și Venezuela. În clasament, a fost
măsurată rata criminalității din 374 de orașe.
370.Durban- Africa de Sud
371.Pretoria- Africa de Sud
372.Pietermaritzburg- Africa de Sud
373.Port Moresby- Papua Nouă Guinee
374.Caracas- Venezuela
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