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Recomandările Poliției  

pentru prevenirea furturilor de animale 

Țineți cont de următoarele:  

 În timpul nopţii, asiguraţi cu sisteme de închidere solide (lacăte, zavoare, etc.) spaţiile 

în care sunt închise animalele şi păsările; 

 Asiguraţi, pe cât e posibil, iluminatul zonelor unde țineți animalele domestice: 

 Unul sau doi câini de pază vă pot scuti de multe neplăceri; 

 Nu vă lăsaţi animalele nesupravegheate pe păşuni, izlazuri sau pe marginea drumului; 

 Duceţi animalele la pașunat împreună cu ceilalţi săteni şi asiguraţi prin rotaţie paza 

acestora, iar dacă aveţi posibilitatea, angajaţi o persoană cunoscută şi de încredere 

pentru a face acest lucru; 

 Dacă angajaţi pentru animalele dumneavoastră o persoană ca paznic, manifestaţi o 

atenţie sporită, încercaţi să aflaţi cât mai multe date despre persoana respectivă; 

 Nu amplasaţi grajdurile sau adăposturile de animale la distanță mare de locuinţe sau în 

locuri izolate, fără să asiguraţi paza/supravegherea acestora; 

 Nu permiteți accesul în gospodărie a vânzătorilor ambulanți sau a celor ce se 

recomandă a fi cumpărători de animale, păsări sau produse agricole; 

 Atenţie la persoanele necunoscute care vor să cumpere animale, încercaţi să reţineţi 

semnalmente şi eventual numărul de înmatriculare a autoturismului cu care se 

deplasează; 

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

momentul vânzării; 

 Atelajele înhămate, lăsate nesupravegheate pe stradă, constituie un pericol pentru 

circulaţia publica, dar şi o tentaţie pentru hoţi; 

 Când plecaţi de acasă, rugaţi vecinii sau rudele apropiate să vă supravegheze locuinţa, 

procedaţi la fel si Dumneavoastră când aceştia sunt plecaţi; 

 Solicitaţi şi acordaţi sprijin poliţiei locale pentru prevenirea furturilor de animale şi alte 

bunuri din gospodăria Dumneavoastră. 

 

Anunţaţi imediat Poliția, atunci când ați devenit victima furtului şi depuneţi o sesizare, 

în care să descrieţi cele întâmplate, la cea mai apropiată secţie, sector sau post de poliţie. 

Planificaţi-vă activităţile zilnice ținând cont de măsurile de siguranţă! 
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