
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV 

BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII 

 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN COMUNITĂȚILE RURALE 

 

În contextul actual, restricțiile impuse prin ordonanțele militare și creșterea 

șomajului reprezintă factori care influențează criminalitatea, iar în zonele rurale 

infracțiunile comise sunt cele care vizează patrimoniul (furturi din locuințe și anexe, 

furturi de animale, înșelăciuni prin atribuire de nume sau calități mincinoase), dar și 

infracțiunile cu violență (loviri și alte violențe, tălhării).  

Pentru a evita propagarea unei stări de nesiguranță la nivelul comunităților rurale, 

determinată de posibila creștere a infracționalității, locuitorilor trebuie să li se 

reamintească măsurile de autoprotecție care pot fi adoptate pentru a evita victimizarea. 

Astfel, Poliția Brașov recomandă : 

Pentru prevenirea furturilor de animale : 

 Nu lăsaţi animalele nesupravegheate pe islaz, pe câmp 

sau în alte locuri. Puteți rămâne fără ele!  

 Montaţi încuietori la uşile anexelor gospodăreşti şi dacă 

este posibil, grilaje la geamurile acestora! 

 Pe cât posibil, în timpul nopţii, asiguraţi iluminatul 

zonelor unde  sunt animalele, dar nu uitaţi, un câine  de 

pază  vă poate scuti de multe neplăceri! 

 Evitaţi construirea adăposturilor pentru animale în locuri 

îndepărtate de gospodărie sau în afara localităţii fără a le 

asigura paza! 

 Dacă dețineți animale într-un loc separat de gospodărie, și nu le puteți 

supraveghea, rugaţi vecinii să vă anunțe de îndată orice li se pare suspect (persoane 

străine care dau târcoale și nu își justifică prezența sau se interesează cu privire la 

programul zilnic al proprietarilor). 

 Acordaţi o atenţie sporită persoanelor străine care se prezintă drept cumpărători de 

animale şi vă vizitează gospodăria. Reţineţi semnalmentele acestora şi ale 

mijloacelor cu care se deplasează. 

 Dacă v-aţi hotărât să vindeţi un animal, nu-l daţi pe promisiuni, încasaţi banii în 

momentul vânzării ! 



 Anunțați poliţia  în cazul în care există suspiciunea de furt  de animale şi alte 

bunuri din gospodăria dumneavoastră, sau în cazul în care ați devemit victimă a 

unei astfel de infracțiuni ! 

 

Pentru prevenirea înșelăciunilor și infracțiunilor cu violență:  

 Nu primiţi în curte cetăţeni străini de comunitate, care oferă diverse bunuri spre 

vânzare sau se angajează să facă lucrări ori reparaţii! Aceştia vă pot înşela, sau 

vor  să vadă ce bunuri pot fura din gospodăria dumneavoastră! 

 Nu dați curs solicitărilor venite din partea unor persoane necunoscute, indiferent 

de pretext (aceștia pot să invoce faptul că doresc să ajute la munca în gospodărie, 

solicită alimente/alte bunuri de pomană, oferă spre vânzare diverse produse etc) 

 Dacă din diferite motive aţi primit în casă persoane necunoscute, nu le daţi nicio 

posibilitate să afle unde păstraţi banii sau alte valori, şi nu le lăsaţi fără 

supraveghere niciun moment ! 

 Dacă mergeți la cumpărături sau în alte scopuri, luați cu dvs doar sumele de bani 

necesare, evitați să lăsați la vedere portofelul, geanta, borseta etc. 

 Evitați să intrați în dispute/conflicte cu persoanele aflate sub influența băuturilor 

alcoolice. 

 

Pentru protejarea locuinţei: 

 Încuiaţi uşile şi ferestrele când plecaţi de acasă şi 

nu lăsaţi cheia de la intrare la vedere, uşor de 

găsit (evitați să o lăsați la tocul ușii, pe pervaz, 

sau în alte locuri ușor accesibile). 

 La plecarea dvs din gospodărie, dar și pe timpul 

nopții, asigurați toate căile de acces în locuință, 

nu doar poarta/porțile care permit pătrunderea în 

curte.   

 Ușa de acces în gospodărie este recomandat să fie confecţionată dintr-un material 

rezistent la solicitări mecanice şi termice, iar gardul împrejmuitor să nu permită 

intrarea cu ușurință. 

 Montaţi încuietori de calitate la anexele din gospodărie în care sunt depozitate 

alimente, bunuri, băuturi etc. 

 Asiguraţi iluminatul în zona casei, pe timpul nopţii 



 Acolo unde este posibil accesul în locuință  prin escalasarea geamurilor, protejaţi-

vă prin montarea de grilaje ale căror capete de prindere trebuie încastrate în zid, 

iar spaţiile dintre bare să fie de dimensiuni mici.  

 Un  câine de pază vă poate apăra de hoţi! 

 Pe cât posibil, instalaţi un dispozitiv de supraveghere video a perimetrului 

locuinţei împreună cu un sistem de alarmă sau cu un sistem de iluminare cu 

senzori de mişcare. 

 

FIȚI PREVĂZĂTORI CÂND VINE VORBA DE SIGURANȚA 

DUMNEAVOASTRĂ! 

 


