INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE
B R A Ş O V
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

şi
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

-PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINŢE –
,,Siguranţa comună ... asigură liniştea individuală .,,

Adoptarea de către cetăţeni a unei atitudini preventive şi responsabile atât în ceea ce
priveşte siguranţa proprie cât şi siguranţa bunurilor este o condiţie esenţială a reducerii numărului
de infracţiuni şi menţinerii unui climat de siguranţă civică .
Cu atât mai mult, în cazul prevenirii furturilor din locuinţe, în clădirile unde locuiesc mai
mulţi proprietari este necesară stabilirea unor reguli comune şi o solidaritate în ceea ce priveşte
măsurile de autoprotecţie în faţa infractorilor.
Multe dintre furturile comise din apartamentele
de bloc ar putea fi împiedicate dacă locatarii
imobilului ar fi atenţi la aspectele neobişnuite
care se produc în zona locuinţei lor.
Iată ce trebuie să faceţi :
• Anunţaţi imediat Poliţia atunci când în
holurile scărilor, pe palier sau în faţa uşii unui
apartament sesizaţi persoane dubioase care
staţionează fără motiv.Reţineţi cât mai multe
semnalmente ale acestora ,iar dacă aveţi
posibilitatea(fiind însoţiţi şi de alţi locatari şi
fără a vă expune) întrebaţi-le despre scopul şederii lor acolo. Acest lucru le-ar putea descuraja.
• Atunci când persoane străine de imobil sunt observate că ies cu bagaje sau că scot pe ferestrele
apartamentelor de la etajele inferioare diverse bunuri , anunţaţi urgent poliţia.
• Sesizaţi secţia de poliţie de care aparţineţi atunci când observaţi că în jurul imobilului
staţionează autoturisme cu mai mulţi indivizi care urmăresc activitatea persoanelor din bloc.
• Dacă atunci când vă aflaţi în apartamentul dumneavoastră atenţia vă este atrasă de zgomote
venite de pe palier şi când , uitându-vă pe vizor , observaţi că în faţa uneia din uşile vecine se
află unul sau mai mulţi indivizi care au intenţia să forţeze acea uşă sau constataţi că pe partea
exterioară a vizorului a fost lipit ceva care vă împiedică să vedeţi palierul , sunaţi de urgenţă la
poliţie.
• Aduceţi la cunoştinţa poliţistului de proximitate despre existenţa persoanelor care locuiesc fără
forme legale în imobilul dumneavoastră precum şi locatarii care au anturaje dubioase ori sunt
frecventaţi de indivizi pretabili la comiterea de infracţiuni.

ATENŢIE!
Dacă sesizaţi un furt din locuinţă, anunţaţi imediat Poliţia la 112 – Apel unic de urgenţă.

