
                                                                              
 

 
INFORMARE 

asupra nivelului de asigurare a securităţii 
şi siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt, 

pe trimestru II 2009 
 
 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, 

reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii, în scopul asigurării unui 
climat de siguranţă şi securitate publică. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, ca organism cu rol con-
sultativ 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 a-şi 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 responsabilităţi în domeniu. 

      În trimestrul II al anului 2009, cadrele Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Olt au acţionat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, potrivit 
actelor normative în vigoare, urmărind, permanent, realizarea cerinţelor 
fundamentale ale unui serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, respectiv 
garantarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi siguranţei cetăţenilor, a 
proprietăţii publice şi private, prevenirea şi combaterea, cu mai multă 
fermitate, a criminalităţii economico-financiare, a criminalităţii organizate şi 
corupţiei, precum şi asigurarea climatului necesar funcţionării instituţiilor 
statului, în raza de competenţă, şi a siguranţei civice a cetăţenilor. 

    Atât poliţiştii din mediul urban, cât şi cei din mediul rural au fost 
prezenţi, în mod continuu, în mijlocul cetăţenilor, pentru a contribui la 
creşterea siguranţei şi încrederii acestora faţă de instituţia poliţiei, cu ţintă 
directă în obţinerea sprijinului necesar pentru prevenirea şi diminuarea 
fenomenului infracţional.  

 Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire s-a pus accent pe 
identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea unor parteneriate active şi 
eficiente, încheindu-se cu aceştia protocoale de colaborare, prin care au fost 
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stabilite scopurile, obiectivele şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în 
acest sens. Astfel au fost încheiate protocoale de colaborare cu: 

� Inspectoratul �colar Judeţean – pentru prevenirea violenţei în unităţile 
de învăţământ de pe raza judeţului Olt; 

� �coala „C-tin Brâncoveanu” Slatina – pentru realizarea educaţiei rutiere 
şi pentru prevenirea delincvenţei juvenile;  

� Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Slatina - pentru respectarea regulilor 
de circulaţie; 

� �coala Generală cu cls. I-VIII �tefan Protopopescu Slatina - pentru 
realizarea educaţiei rutiere şi prevenirea delincvenţei juvenile;  

� Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - pentru 
prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului; 

� Colegiul Tehnic „ Alexe Marin” Slatina – pentru prevenirea delincvenţei 
juvenile; 

� �coala de Arte şi Meserii Izvoare , jud. Olt – pentru prevenirea 
delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor; 

� Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina – pentru realizarea educaţiei rutiere şi 
prevenirea delincvenţei juvenile.  

În cadrul activităţilor desfăşurate, s-a pus accent pe latura preventivă 
(intervenţii la Radio Craiova şi Radio Gallaxy, materiale publicate în mass-
media locală, difuzarea unor spoturi publicitare la Postul local de televiziune 
Olt TV şi la Televiziunea Caracal, precum şi la monitorul de la Punctul Control 
- Acces).   

De asemenea, în cadrul activităţilor de prevenire, desfăşurate de poliţiştii 
Compartimentului de Analiză şi  Prevenire a Criminalităţii, în al doilea trimestru 
al acestui an, s-a pus accent pe: 

- prevenirea violenţei din mediu şcolar şi cunoaşterea şi promovarea 
drepturilor copilului. Au fost organizate 14 întâlniri cu elevii şi părinţii, 
beneficiari fiind aproximativ 400 participanţi. 

Cu ocazia Zilei internaţionale a copilului, a fost organizat concursul de 
desene pe asfalt „Lumea minunată a copiilor”, în parcul Tineretului din 
municipiul Slatina. 

Totodată, în cursul acestui trimestru, cadrele C.A.P.C. s-au deplasat, în 
fiecare unitate de învăţământ, din municipiul Slatina, pentru  identificarea 
stărilor potenţial delincvente şi infracţionale în care au fost implicaţi elevii. 

În cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au împărţit pliante cu conţinut 
preventiv ”Fii absolvent, NU delincvent!”, precum şi pliante pe care este 
inscripţionat apelul internaţional 11600 privind dispariţiile de minori.  

- creşterea colaborării cu comunităţile etnice. Au fost desfăşurate 4 
întâlniri cu elevii �colii generale nr. 1 Slatina şi elevii de la Liceul din comuna 
Iancu - Jianu. 

- reducerea riscului consumului de droguri. Împreună cu lucrătorii 
C.P.E.C.A. Olt, au fost organizate întâlniri cu elevii de şcoală generală, atât de 
la oraşe, cât şi de la sate. 

- prevenirii violenţei domestice. În vederea monitorizării infracţiunilor cu 
violenţă şi a stărilor conflictuale intrafamiliale, poliţiştii din cadrul C.A.P.C. s-au 
deplasat în comunele din judeţ, identificate ca având un risc criminogen 



 
3 

crescut: Osica de Sus, Fărcaşele, Sprâncenata, Brebeni, Radomireşti şi Iancu 
Jianu.  

În perioada analizată, au fost organizate 2.631 razii, acţiuni şi controale, 
ocazie cu care au fost descoperite 270 infracţiuni, din care 204 în flagrant. Au 
fost ridicate, în vederea confiscării, 15 arme de foc şi 188 bucăţi de muniţie. 
Au fost identificaţi 79 minori lipsiţi de supraveghere, faţă de care s-au luat 
măsurile prevăzute de lege (fie au fost predaţi familiilor, fie încredinţaţi 
centrelor de ocrotire). 

Poliţiştii au acordat o atenţie deosebită aspectelor sesizate de cetăţeni, 
fiind verificate şi rezolvate 1.024 petiţii, scrisori şi reclamaţii. 

În  scop preventiv, efectivele de poliţie au executat, 1326 controale şi 
verificări la sistemele de pază şi numeroase controale la locurile de cazare în 
comun.  

Ca urmare a activităţilor desfăşurate, la nivelul întregii unităţi, în perioada 
la care se referă informarea, au fost constatate 2314 infracţiuni (faţă de 2026, 
în aceeaşi perioadă a anului 2008), din care:  

� 794 infracţiuni de natură economico-financiară (837 în perioada de         
referinţă a anului 2008); 
� 696 infracţiuni de natură judiciară (622 în perioada de referinţă a 
anului 2008); 
� 824 infracţiuni de altă natură (567 în perioada de referinţă a anului 
2008). 
� 264 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 195/2002 – Codul rutier; 
� 203 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 192/2001 privind fondul 
piscicol, pescuitul, acvacultura; 
� 79 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 59/1934 – Legea cecului; 
� 27 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic; 
    
� 81 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 241/2005 – privind 
evaziunea fiscală; 
� 41 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 8/1996 – privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe; 
� 28 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 61/1991 privind încălcarea 
normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;     
� 18 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 31/1990 – Legea privind 
societăţile comerciale. 
În mediul urban, au fost comise 1161 infracţiuni, iar în mediul rural 1153, 

valoarea totală a prejudiciului cauzat (estimat) fiind de 140366 mii lei, din care 
s-a asigurat recuperarea a 11699 mii lei. 

În această  perioadă, poliţiştii au cercetat 1855 persoane, din care: 
� 454 pentru infracţiuni economico-financiare;  
� 751 pentru infracţiuni judiciare; 
� 650 pentru infracţiuni de altă natură. 
După definitivarea  cercetărilor, s-a propus trimiterea în judecată a 1971 

persoane:  
� 283 pentru infracţiuni economico-financiare; 
� 874 pentru infracţiuni judiciare; 
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� 814 pentru infracţiuni de altă natură.   
Poliţiştii formaţiunilor de poliţie rurală din unitatea noastră au acţionat 

pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de material lemnos, 
rezultatele concretizându-se în constatarea a 27 infracţiuni, prevăzute de 
Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic şi Legea nr. 46/2008.           

Pe linie de circulaţie rutieră, s-a acţionat pentru asigurarea fluenţei şi 
siguranţei în trafic şi prevenirea evenimentelor rutiere, cadrele cu atribuţiuni în 
domeniu organizând 565 acţiuni (645 în aceeaşi perioadă a anului 2008), 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 descoperite 260 infracţiuni (223 în aceeaşi perioadă a 
anului 2008), din care 127 la regimul circulaţiei rutiere (97 în trimestrul II 
2008) şi 133 de altă natură (126 în trimestrul II 2008); 
� au fost aplicate 14542 (15343 în trimestrul II 2008) contravenţii 

prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi regulamentul de aplicare al acesteia; 
� au fost reţinute 805 permise de conducere (821 în trimestrul II 2008) şi 

247 certificate de înmatriculare (209 în trimestrul II 2008), pentru defecţiuni 
tehnice sau alte nereguli. 

Pe drumurile din judeţ, s-au comis 35 accidente grave (24 în trimestrul II 
2008), soldate cu 8 morţi (11 în trimestrul II 2008) şi 33 răniţi grav (17 
trimestrul II 2008) şi 98 accidente uşoare (103 în trimestrul II 2008) soldate cu 
112 răniţi (131 în trimestrul II 2008), restul fiind avarii uşoare. De asemenea, în 
perioada analizată, s-au înregistrat 801 accidente cu pagube materiale (555 în 
trimestrul II 2008). 

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, pentru a nu se crea blocaje, ca urmare a producerii unor evenimente 
rutiere, asigurându-se fluidizarea traficului rutier. 

Permanent, este reactualizat site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt 
cu informaţii de interes public, la care cetăţenii au acces permanent, cu 
respectarea limitelor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

De asemenea, s-a procedat la supravegherea temeinică a zonelor, 
mediilor şi locurilor cu potenţial criminogen ridicat, a elementelor infractoare şi 
a celor care aduc atingere relaţiilor de convieţuire socială. 

La nivelul judeţului Olt, nu au fost identificate stări conflictuale grave, 
interetnice sau intercomunitare, care să necesite intervenţii în forţă, reuşindu-
se menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică şi creându-se un 
sentiment de siguranţă civică în cadrul comunităţii.   
        În perioada supusă analizei, poliţiştii I.P.J. Olt au fost angrenaţi în 
derularea unor acţiuni cu forţe sporite, precum şi a unor activităţi derulate în 
sistem integrat de către toate forţele Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
care au avut drept scop asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică în 
cadrul societăţii. Exemplificăm în acest sens acţiunile „Poliţia în alertă” şi 
„Strada 2009”.  
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Cu ocazia organizării alegerilor pentru Parlamentul European, în ziua de 
07.06.2009, au fost organizate dispozitivele pentru paza secţiilor de votare şi 
asigurarea unui climat de siguranţă publică, care au avut în vedere riscurile şi 
vulnerabilităţile care ar fi putut afecta procesul electoral, uneori aceste 
dispozitive fiind adaptate, în funcţie de evoluţia situaţiei operative, în scopul 
diminuării, prevenirii producerii unor evenimente ce ar fi putut afecta procesul 
electoral.  

Evenimentele/incidentele cu caracter electoral au fost raportate către 
eşaloanele superioare prin intermediul aplicaţiei informatice „Monitorizare 
alegeri”, fiind implementate, în total  22 fişe eveniment. Au fost constatate: 

• 6 infracţiuni votare multiplă,  
• 2 contravenţii (1 – comercializare alcool, în zona de 500 m, în raza 

secţiei de votare, 1 – pentru continuarea campaniei electorale) 
Ca urmare a punerii în aplicare, la nivelul judeţului Olt, a Planului de 

măsuri privind prevenirea şi descurajarea „Turismului electoral”, în ziua 
alegerilor din România pentru Parlamentul European, rezultatele se prezintă 
astfel: 

• Autovehicule controlate = 633 
• Sancţiuni aplicate = 167, în valoare de 34.320 lei 
• Permise de conducere reţinute = 3 
• Certificate de înmatriculare reţinute = 4 
• Persoane legitimate = 412 

       Analizând sesizările primite pe parcursul procesului electoral s-a constatat 
că majoritatea acestora au vizat posibile cazuri de „turism electoral”, care nu 
s-au confirmat, nefiind identificate mijloace de transport care să transporte 
grupuri de persoane, în vederea exercitării dreptului la vot, în altă localitate 
decât cea de domiciliu, cele 6 cazuri identificate, infracţiuni de vot multiplu, 
fiind independente, săvârşindu-se în localităţi diferite ale judeţului. 
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