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  Anexa nr. 3 

 

SIGURANŢA TA CONTEAZĂ! 
 

A preveni înseamnă a atrage atenţia cuiva asupra consecinţelor negative ale unor acţiuni, a informa 

în prealabil, a avertiza, a lua măsuri de precauţie pentru a înlătura ceva neplăcut, a preîntâmpina 

săvârşirea unor fapte care prezintă pericol social, fapte ce contravin legilor. 

Odată fapta săvârşită, ea are drept consecinţă tragerea la răspundere a făptuitorului şi crearea unui 

prejudiciu victimei. 

Deşi teama de a deveni victimă este cu mult mai mare decât probabilitatea acestui fapt, mulţi 

studenți nu-şi iau nici cele mai simple măsuri de prevenire. Adeseori, pe lângă faptul că este indiferent la 

ceea ce se întâmplă cu semenii lui, cetăţeanul nu face nimic pentru a se apăra pe el însuşi - aşteptând să 

fie protejat de forţa publică. 

Dacă studentul şi-ar lua cele mai elementare măsuri de autoprotecţie, cu siguranţă că infractorii nu 

ar reuşi cu atâta uşurinţă să-şi realizeze scopul propus şi nici studentul nu ar mai ajunge atât de frecvent în 

postura de victimă. 

 

SFATURI UTILE 

Siguranţa locuinţei: 
• când sunteţi acasă asiguraţi-vă uşa camerei de cămin, astfel vă protejaţi de musafirii nepoftiţi; 

• nu ezitaţi să întrebaţi persoanele necunoscute, pe care le sesizaţi în spaţiile comune ale căminului, pe 

cine caută, chiar alertaţi mai mulţi vecini, aceste întrebări descurajează posibilii infractori; 

• când sunteţi în locuinţă şi sună cineva la uşă, înainte de a deschide, întrebaţi cine este şi uitaţi-vă pe 

vizor; 

• nu permiteţi accesul în camera de cămin persoanelor necunoscute, care vând ori cumpără diverse 

produse sau se oferă să presteze diferite servicii; 

• nu faceţi publică plecarea dumneavoastră de la domiciliu, rugaţi vecinii de încredere să vă supravegheze 

locuinţa. Procedaţi la fel şi dumneavoastră când aceştia sunt plecaţi; 

• în perioada vacanței şi în weekend nu vă lăsați bunuri de valoare în camera de cămin. 

• asiguraţi-vă ferestrele şi uşile de la camere pe perioada cât sunteți plecaţi în vacanțe, cât și în cursul 

anului când părăsiți camerele de cămin. 

• nu înstrăinați cheile de la camerele de cămin. 

• nu cazaţi persoane străine în camerele din cămin. 

• nu lăsați bilete în ușă prin care anunţaţi că sunt plecaţi din camere și perioada cât lipsiți. 

• nu deranjaţi colegii de cameră și cămin. 

• nu tineţi bunuri de valoare în camera de cămin (laptopuri, sume mari de bani, bijuterii, telefoane mobile 

etc.), pe perioada în care lipsiţi mai mult din camera de cămin. 

 

Violenţa stradală: 
• luaţi-vă măsuri de precauţie mai ales când circulaţi noaptea, la ore târzii, pe străzi pustii sau 

neiluminate; 

• evitaţi să circulaţi singuri la ore târzii sau prin locuri neiluminate şi puţin frecventate; 

• nu purtaţi în mod ostentativ bijuterii sau alte bunuri de valoare, cum ar fi telefoanele mobile; 
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• evitaţi pe cât posibil compania unor persoane aflate sub influenţa alcoolului, evitaţi orice conflict cu 

aceştia, nu-i jigniţi şi nu-i încurajaţi; 

• nu răspundeţi provocărilor unor persoane care se „leagă" de voi pe stradă; 

• nu încurajaţi violenţa şi injuriile. Acestea sunt cauze care duc la declanşarea unor conflicte care pot 

degenera în violenţe. Un limbaj controlat, fără jigniri, previne adesea escaladarea conflictelor; 

• dacă observaţi că sunteţi urmăriţi, nu ezitaţi să cereţi ajutor trecătorilor de pe stradă; 

• nu vă faceţi singuri „dreptate" lovind adversarul. Aceste gesturi pot avea uneori consecinţe grave, 

nebănuite. De la o palmă sau îmbrânceală, victima se poate dezechilibra şi lovi în cădere, iar riscul unor 

complicaţii nu este de neglijat; 

• nu adoptaţi o atitudine de atac, nu încurajaţi şi mai ales, nu participaţi la manifestări agresive stradale: 

bătăi, insulte sau alte tipuri de agresiuni. 

• în mijloacele de transport în comun, aglomeraţiile stradale etc., nu vă angajaţi în dispute verbale, chiar 

dacă sunteţi provocat; 

• cea mai bună armă de apărare în cazul unui atac este strigătul. Dacă sunteţi agresaţi, bătuţi sau tâlhăriţi 

pe stradă, strigaţi cât mai tare după ajutor. Procedând astfel alertaţi persoanele din jur, iar agresorii vor 

fugi; 

• nu ameninţaţi, nu jigniţi, nu vă manifestaţi superioritatea, ambiţia sau dispreţul; 

• este important să vă păstraţi calmul. Neintrând în panică, veţi putea sesiza cu multă claritate intenţiile 

agresorului, posibilităţile de apărare sau de acţiune pentru a scăpa de zona de influenţă a acestuia; 

• dacă sunteţi victima unei agresiuni, încercaţi să reţineţi multe semnalmente ale autorului şi anunţaţi de 

îndată poliţia; sporiţi astfel şansele de identificare, prindere şi pedepsire a agresorului. 

 

Atenţie la hoţii de buzunare! 
 

În mijloacele de transport în comun: 
• când aşteptaţi autobuzul sau alt mijloc de transport în comun în staţii aglomerate, daţi dovadă de 

vigilenţă şi atenţie faţă de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră; 

• evitaţi să citiţi în mijloacele de transport în comun deoarece atenţia vă este diminuată şi puteţi deveni cu 

uşurinţă victimele celor care fură din buzunare; 

• dacă în aglomeraţie vă simţiţi înconjuraţi de persoane care nu vă inspiră încredere căutaţi să vă 

schimbaţi locul; 

• o geantă atârnată neglijent pe umăr, este o „invitaţie" pentru hoţi; 

• ţineţi pe cât posibil bagajul aşezat în faţa dumneavoastră; 

• buzunarul de la spatele pantalonilor este extrem de vulnerabil la urcarea şi coborârea din mijloacele de 

transport în comun; 

• dacă circulaţi la ore târzii, când sunt puţini călători, aşezaţi-vă cât mai aproape de conducătorul auto sau 

lângă alţi pasageri care vă inspiră încredere; 

 

La cumpărături: 
• fiţi foarte atenţi în zonele aglomerate din pieţe, bazaruri, gări, autogări, magazine etc. 

• portmoneul nu se aşează niciodată deasupra cumpărăturilor, la vedere; 

• feriţi-vă de priviri indiscrete când manevraţi banii; 

• când staţi la rând, pentru a cumpăra ceva, nu vă înghesuiţi şi nu permiteţi să fiţi înghesuit; 

• nu vă lăsaţi atraşi în locuri izolate pentru a cumpăra lucruri de ocazie, oricât de avantajos vi s-ar părea; 

• nu păstraţi banii în buzunarele exterioare ale vestimentaţiei; 
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• nu ţineţi banii, actele personale şi cheile în acelaşi loc; 

• nu vă lăudaţi în public că deţineţi asupra dumneavoastră sume mari de bani; 

• reclamaţi Poliţiei cazurile de prindere în flagrant a hoţului pentru a curma activitatea infracţională a 

acestuia. 

 

Aveţi grijă de autoturismele personale: 
• parcaţi autoturismul numai în locuri bine iluminate, special amenajate sau în zona de acţiune a 

oamenilor de ordine şi pază: 

• nu lăsaţi în interiorul maşinii, la vedere, bunuri şi valori tentante, bani, acte, îmbrăcăminte etc., care 

atrag aţenția hoţilor: 

• blocaţi şi verificaţi portierele, portbagajul şi geamurile ori de câte ori părăsiţi autoturismul, chiar și 

pentru scurt timp; 

• nu încredinţaţi autoturismul, pentru a-l conduce, decât persoanelor de încredere; 

• autoturismul nu va fi părăsit dacă este încărcat cu bagaje sau are expuse la vedere obiecte dc valoare; 

• instalaţi-vă sisteme de alarmare şi dispozitive antifurt. 

 

Acestea sunt doar câteva dintre principalele măsuri de prevenire care sunt puţin costisitoare, dar au 

o eficienţă foarte mare. Aceste sfaturi sunt desprinse din realitate. Nu dorim repetarea evenimentelor care 

le-au generat.  

Dacă aţi fost martorul sau victima unei infracţiuni apelaţi „Serviciul de urgenţă 112”. 

 

 

NOTĂ: Prezenta informare ne-a fost furnizată de INSPECTORATUL JUDEȚEAN 

DE POLIȚIE TIMIȘ, POLIŢIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, BIROUL PENTRU 

CENTRU UNIVERSITAR.  


