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INFORMARE
asupra nivelului de asigurare a securităţii
şi siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt,
pe trimestru IV 2007

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activita
tea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii, în sco
pul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, ca organism cu rol
consultativ fără personalitate juridică, îşi desfăşoară activitatea pe
lângă Consiliul Judeţean, în conformitate cu prevederile Legii nr.
218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Olt, pentru aşi atinge
scopul în asigurarea siguranţei şi securităţi publice colaborează cu
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt, cu Comandamentul Judeţean
de Jandarmi şi cu alte instituţii şi organisme care au atribuţii şi res
ponsabilităţi în domeniu.
Pe trimestrul IV 2007, în şedinţele în plen şi pe comisii ale
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt, sau prezentat şi analizat
informări şi rapoarte privind:
• activitatea poliţiei rurale pentru prevenirea şi combaterea
faptelor antisociale precum si modul de asigurarea pazei obiectivelor
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor în mediul rural din loca
lităţile: Brebeni, Coteana, Mărunţei, Milcov, Ipoteşti, Slătioara, Gă
neasa, Brîncoveni, Pleşoiu, Grădinari, Strejeşti şi Cârlogani;
• planul strategic cu principalele obiective ce trebuie îndepli
nite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali din
judeţul Olt în 2008;

• raport asupra resurselor materiale şi umane necesare înde
plinirii obiectivelor stabilite şi cu privire la modalităţile practice, preco
nizate pentru realizarea indicatorilor de performanţă minimali;
•
informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Rutieră
Olt şi modul de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale
pe perioada 01.01. 31.12.2007.
Activitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt a urmărit în
principal exercitarea atribuţiilor în conformitate cu Programul de gu
vernare pentru perioada 20052008”, „Strategiei Ministerului Ad
ministraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publi
ce pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea crimi
nalităţii stradale” şi „Strategiei de modernizare a Poliţiei Române
20042007” urmărind permanent realizarea cerinţelor fundamentale
ale unui serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, respectiv garan
tarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi siguranţei cetăţenilor, a
proprietăţii publice şi private, prevenirea şi combaterea, cu mai multă
fermitate, a criminalităţii economicofinanciare, a criminalităţii orga
nizate şi corupţiei, precum şi asigurarea climatului necesar funcţi
onării instituţiilor statului, pe raza de competenţă, şi a siguranţei civi
ce a cetăţenilor.
Atât poliţiştii din mediul urban cât şi cei din mediul rural, au
fost prezenţi, în mod continuu, în mijlocul cetăţenilor, pentru a con
tribui la creşterea siguranţei şi încrederii acestora faţă de instituţia
poliţiei, cu ţintă directă în obţinerea sprijinului necesar pentru preve
nirea şi diminuarea fenomenului infracţional.
În perioada analizată, au fost organizate şi sau executat 2518
razii, acţiuni şi controale, ocazie cu care sau constatat 164 infrac
ţiuni, din care 116 în flagrant, sau ridicat, în vederea confiscării, 15
arme de foc, 493 bucăţi muniţie.
Au fost identificaţi 104 minori lipsiţi de supraveghere, faţă de
care sau luat măsurile prevăzute de lege.
Lucrătorii de poliţie au acordat o atenţie deosebită aspectelor
sesizate de cetăţeni, fiind verificate şi rezolvate 1798 petiţii, scrisori
şi reclamaţii.
În scop preventiv, efectivele de poliţie au organizat şi
executat peste 6524 patrulări în comunităţile de pe raza judeţului,
1693 controale şi verificări la sistemele de pază şi numeroase con
troale la locurile de cazare în comun.
Ca urmare a activităţii desfăşurate, au fost constatate 1299
infracţiuni, (1232, în perioada similară a anului trecut), din care:
• 367 de natură economicofinanciară ;
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• 461 de natură judiciară ;
• 471 de alta natură.
În mediul urban, au fost comise 664 infracţiuni, iar în mediul
rural 628, valoarea totală a prejudiciului cauzat (estimat) fiind de
3226 mii RON, din care sa recuperat 438 mii RON.
În această perioadă, poliţiştii au cercetat 1187 persoane, din
care:
• 244 pentru infracţiuni economicofinanciare;
• 518 pentru infracţiuni judiciare;
• 425 pentru infracţiuni de altă natură.
După definitivarea cercetărilor, sa propus trimiterea în
judecată a 1328 persoane:
• 168 pentru infracţiuni economicofinanciare;
• 614 pentru infracţiuni judiciare ;
• 546 pentru infracţiuni de altă natură.
Lucrătorii formaţiunilor de poliţie rurală din unitatea noastră au
acţionat pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de
material lemnos, rezultatele concretizânduse în constatarea a 5
infracţiuni, prevăzute de Legea 26/1996 – Codul Silvic.
O direcţie prioritară în activitatea desfăşurată a constituito
prevenirea şi descoperirea neregulilor comise de agenţii economici,
cu ocazia producerii şi comercializării mărfurilor, precum şi a
prestării de servicii. În vederea realizării acestor obiective, au fost
organizate acţiuni şi controale, atât cu participare proprie, cât şi cu
participarea comisarilor Gărzii Financiare Olt, inspectorilor Oficiului
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt şi ai Gărzii de Mediu
Olt. Rezultatul acestor acţiuni şi controale sa materializat în consta
tarea următoarelor infracţiuni : 31 înşelăciuni, 3 delapidări, 9 gestiuni
frauduloase, 15 evaziuni fiscale.
În perioada analizată, au fost constatate 396 infracţiuni
încriminate în legi speciale, dintre care :
• 7 infracţiuni prev. de Legea nr. 61/1991 – privind ordinea şi
liniştea publică;
• 5 infracţiuni prev. de Legea nr.26/1996 – Codul Silvic;
• 171 infracţiuni prev. de O.U.G. nr.195/2002 – Codul rutier;
• 54 infracţiuni prev. de Legea nr. 87/94 – Legea evaziunii
fiscale;
• 17 infracţiuni prev. de Legea nr. 59/34 – Legea Cecului;
• 32 infracţiuni prev. de Legea nr. 8/1996 – Legea priv. dreptul
de autor şi dr. conexe;
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• 118 infracţiuni prev. de Legea nr. 192/2001 Legea privind
fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura.
Pe linie de circulaţie rutieră, sa acţionat pentru asigurarea
siguranţei în trafic şi prevenirea evenimentelor rutiere, cadrele cu
atribuţiuni în domeniu organizând 375 acţiuni, la care au participat,
pe lângă efectivele proprii, poliţişti de la alte formaţiuni şi
reprezentanţi ai societăţii civile.
Ca urmare a acestor activităţi, au fost constatate :
• 238 infracţiuni, din care 117 la regimul circulaţiei rutiere şi
121 de altă natură;
• 11266 contravenţii prevăzute de O.U.G. 195/2002 şi
regulamentul de aplicare al acesteia.
În aceeaşi perioadă, au fost reţinute 794 permise de
conducere şi 210 certificate de înmatriculare, pentru defecţiuni teh
nice sau alte nereguli.
Pe drumurile din judeţ, sau comis 31 accidente grave, cu 5
mai puţine decât în perioada similară a anului 2006, soldate cu 9
morţi, 25 răniţi grav şi 68 accidente uşoare soldate cu 88 răniţi
(restul fiind avarii uşoare).
Printre cauzele generatoare de accidente, cele mai frecvente
sunt:
• nerespectarea regimului legal de viteză;
• conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor
alcoolice;
• nefolosirea centurii de siguranţă.
Totodată, cadrele poliţiei rutiere au acţionat permanent, pe
întreg teritoriul judeţului, astfel încât nu au existat blocaje, ca urmare
a producerii unor evenimente rutiere, asigurânduse fluidizarea
traficului rutier.
În conformitate cu Programului naţional de prevenire şi
combatere „STOP ACCIDENTELOR! VIAŢA ARE PRIORITATE –
2007!” poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Crimi
nalităţii au organizat şi desfăşurat o serie de activităţi, în cooperare
cu lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere şi Serviciului Poliţiei de Ordine
Publică, precum şi cu partenerii de program (Autoritatea Rutieră
Română, Registrul Auto Român, etc.).
În cadrul activităţilor desfăşurate, sa pus accent atât pe latura
preventivă, (intervenţii la Radio Craiova şi Radio Gallaxy, materiale
publicate în massmedia locală, difuzarea unor spoturi publicitare la
Olt TV şi Televiziunea Caracal, prezentarea unor teme educativ
preventive, în unităţile şcolare, organizarea unui concurs pe teme ru
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tiere, cu elevii de clasele VIVIII), cât şi pe combaterea accidentelor
rutiere (acţiuni de cooperare cu R.A.R., A.R.R.).
Cu ocazia „Săpămânii Prevenirii Criminalităţii” (11
17.09.2007), lucrătorii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii, împreună cu poliţiştii de proximitate, ofiţeri din cadrul
serviciilor operative, ofiţeri din cadrul Centrului de Prevenire şi
Consiliere Antidrog Olt, precum şi cu reprezentanţi ai altor instituţii
abilitate (A.R.R., R.A.R., A.C.R., D.S.P.) şi O.N.G.uri (Societatea
Naţională de Cruce Roşie – filiala Olt, Asociaţia „Prietenii Omului –
Umanism, Cultură”) au avut o prezenţă activă în organizarea şi exe
cutarea unor activităţi cu caracter preventiveducativ (prelegeri, me
se rotunde, distribuire de materiale preventiveducative, difuzare de
spoturi preventiveducative), cu privire la: prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri, prevenirea accidentelor rutie
re, prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, prevenirea violenţei
în familie.
Sa acţionat în conformitate cu Strategia Naţională de Îmbu
nătăţire a Situaţiei Rromilor, pentru creşterea colaborării cu comu
nităţile multiculturale, în special cu comunitatea rromă.
Astfel, au fost desfăşurate activităţi educative, în special în
şcolile în care învaţă elevi rromi, prezentânduse aspecte ale
delincvenţei juvenile şi măsuri de sancţionare, punânduse accent
pe sfaturi educativpreventive.
Permanent, sa procedat la supravegherea temeinică a
zonelor, mediilor şi locurilor cu potenţial criminogen ridicat, a ele
mentelor infractoare şi a celor care aduc atingere relaţiilor de con
vieţuire socială.
Nu au fost identificate stări conflictuale grave, interetnice sau
intercomunitare, care să necesite intervenţii în forţă.
La nivelul judeţului Olt, sa reuşit menţinerea unui climat de
ordine şi linişte publică, creânduse un sentiment de siguranţă civică
în cadrul comunităţii.
În domeniul promovării intereselor legitime ale cetăţenilor, sa
urmărit şi sa reuşit o mai bună colaborare cu Instituţia Prefectului,
Consiliul Judeţean şi primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale.
Corespunzător sa colaborat în domeniul prevenirii şi com
baterii ilegalităţilor în domeniul criminalităţii şi stabilirea probaţiunii în
cauzele instrumentate de poliţie, cu parchetele şi instanţele de ju
decată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Curtea de Conturi,
Vamă, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului şi alte structuri
descentralizate ale statului.
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Se poate aprecia că în domeniul prevenirii şi combaterii feno
menului infracţional şi a asigurării securităţii şi siguranţei civice sau
obţinut rezultate mulţumitoare, însă este necesară o implicare spo
rită a tuturor structurilor cu atribuţii în aceste domenii din judeţul Olt,
pentru asigurarea în mai bune condiţii a stării de legalitate şi
normalitate.

Preşedinte
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