
 
 

                                                                                                                    
  
 
 
  

- PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINŢE – 
 
                

 
Prudenţa este cea mai bună pază 

     
  
  Este extrem de neplăcut să-ţi găseşti casa spartă. Un aspect foarte important al 
prevenirii furturilor din locuinţe este reprezentat de necesitatea adoptării unui comportament prudent , 
în fapt, nişte reguli simple de urmat care ne pot feri de postura de ,,victime,, . Vă prezentăm astfel , 
câteva ,,ponturi ,, : 

• Gândiţi-vă bine înainte de a invita un necunoscut în casă cu diverse ocazii (petreceri , 
reparaţii); nu excludeţi posibilitatea ca aceasta să vă creeze mari neplăceri. 

• Nu lăsaţi bilet în uşă sau mesaje pe robotul telefonic , prin al căror conţinut să se certifice 
absenţa dumneavoastră. 

• Nu vă afişaţi cu diverse obiecte de valoare şi evitaţi discuţiile despre bunurile din locuinţă. 
• Bunurile de valoare care au dimensiuni mici (bani, bijuterii) să fie păstrate în locuri greu 

accesibile , evitându-se ,,ascunzătorile,, tradiţionale (şifonier , sertare , bibliotecă). 
• Este recomandabil ca bijuteriile sau orice alte valori să fie păstrate în depozite bancare . 
• În cazul achiziţionării de aparatură electronică nu depozitaţi ambalajele acesteia la vedere 

(balcon). 
• Inscripţionaţi bunurile de valoare cu semne pe care să le cunoască şi un cerc restrâns de 

prieteni. 
• Dacă la uşa dumneavoastră se prezintă persoane care vând, cumpără sau fac schimb de produse 

, evitaţi-le. În nici un caz nu le permiteţi să intre în casă . 
• O lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcţiune pot deruta eventualii musafiri nepoftiţi 

atunci când părăsiţi locuinţa pe timpul nopţii. 
• Dacă plecaţi în concediu sau într-o deplasare , încărcaţi bagajele în autoturism cu multă 

discreţie. 
 
 
 

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