
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BRAȘOV 
BIROUL ANALIZA ȘI PREVENIREA CRIMINALITĂȚII

CASA TA, SIGURANȚA TA!

Pornind de la zicala „e mai ușor să previi 
decât să suporți consecințele”, vă recomandăm:

• Când părăsești locuința, verifică dacă ai 
închis bine ușile și ferestrele;

• Fii prudent cu persoanele necunoscute. Nu 
le permite accesul în curte sau în casă;

• Pe timpul nopții lasă o lumină aprinsă în 
curtea casei;

• Asigură locuința și anexele gospodărești cu sisteme de închidere de calitate și încuie 
ușile mai ales pe timpul nopții;

• Protejează ferestrele de la stradă ale casei (obloane, storuri, grilaje, etc) și asigură 
corespunzător intrările suplimentare în imobil sau curte;

• Nu păstra în casă sume mari de bani, sunt mai în siguranță la bancă;
• Nu lăsa cheile de la poartă sau de la ușă la vedere, sau nu le pune sub preșul de la 

intrare, în ghiveciul cu flori, în pantofi, etc. în cazul în care constați că acestea au 
dispărut sau le-ai pierdut, schimbă imediat încuietoarea;

• Ia măsurile necesare pentru iluminarea corespunzătoare pe timpul nopții a 
gospodăriei tale;

• Stabilește un sistem de supraveghere a locuinței împreună cu vecinii din apropiere;
• Nu primi în curte cetățeni străini de comunitate care oferă diverse bunuri spre 

vânzare sau se angajează să facă lucrări ori reparații. Aceștia te pot înșela sau vor să 
vadă ce bunuri pot fura din gospodărie;

• Dacă locuiești în zone izolate sau la periferia localității, ia-ți măsuri suplimentare de 
autoprotecție. De exemplu prezența unui câine în curte poate descuraja posibilii 
infractori, sau poți solicita sprijinul autorităților locale pentru o iluminare 
coresponzătoare a zonei, ori instituirea unui sistem de pază a comunității;

• Sesizează imediat POLIȚIA la numărul unic de urgență 112 dacă vezi persoane 
dubioase care nu își justifică prezența în apropierea gospodăriei.

NU UITA, PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA!


