
                                                                              
 

 
 

 

I N F O R M A R E 
asupra nivelului de asigurare a securit ăţii şi a siguran ţei civice 

a comunit ăţii  jude ţului Olt, în trimestrul III 2010  
 

 
     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 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 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 III 2010, cadrele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au 
acţionat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, urmărind, în permanenţă, 
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, pe raza de competenţă, şi a siguranţei civice a 
cetăţenilor. 

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost prezenţi, 
în permanenţă, în mijlocul cetăţenilor, pentru a contribui la creşterea siguranţei 
şi încrederii acestora faţă de instituţia poliţiei, având drept scop şi obţinerea 
sprijinului necesar din partea societăţii civile pentru prevenirea şi diminuarea 
fenomenului infracţional. 
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În trimestrul III 2010, au fost organizate 2.545 razii, acţiuni şi controale, 
ocazie cu care au fost constatate 485 infracţiuni, din care 414 în flagrant. Au 
fost ridicate, în vederea confiscării, 13 arme de foc şi 181 buc. de muniţie. De 
asemenea, au fost identificaţi 54 minori lipsiţi de supraveghere, faţă de care s-
au luat măsurile prevăzute de lege (fie au fost predaţi familiilor, fie încredinţaţi 
centrelor de ocrotire). 

În perioada de referinţă, poliţiştii au acordat o atenţie deosebită aspectelor 
sesizate de cetăţeni, fiind verificate şi rezolvate 1.203 petiţii, scrisori şi 
reclamaţii.  

În scop preventiv, efectivele de poliţie au executat 396 patrulări pedestre, 
în zona de competenţă, 714 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 1.984 infracţiuni, din care:  
� 396 infracţiuni de natură economico-financiară; 
� 886 infracţiuni de natură judiciară; 
� 702 infracţiuni de alta natură. 

În perioada analizată, au fost constatate 516 infracţiuni incriminate în legi 
speciale şi exemplificăm în acest sens pe cele mai importante: 
� 253 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 195/2002 – Codul rutier; 
� 87 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 241/2005 – privind evaziunea 
fiscală; 
� 23 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 61/1991 privind încălcarea 
normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;  
� 17 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic; 
� 14 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 59/1934 – Legea cecului; 
� 4 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 8/1996 – privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe.   

Valoarea totală a prejudiciului cauzat (estimat) este de 14.649 mii lei, din 
care s-a asigurat recuperarea a 699 mii lei. 
 În această  perioadă, poliţiştii au cercetat 1.554 persoane, din care: 
� 262 pentru infracţiuni economico-financiare;  
� 715 pentru infracţiuni judiciare; 
� 577 pentru infracţiuni de altă natură. 

Cadrele formaţiunilor de poliţie rurală din unitatea noastră au acţionat 
pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de material lemnos, 
rezultatele concretizându-se în constatarea a 17 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 atribuţii în 
domeniu organizând 648 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 descoperite 339 infracţiuni, din care 174 la regimul circulaţiei 
rutiere şi 165 de altă natură; 
� au fost constatate 19.512 contravenţii prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 
şi regulamentul de aplicare al acesteia; 



 
3

� au fost reţinute 826 permise de conducere şi retrase 493 certificate de 
înmatriculare, pentru defecţiuni tehnice sau alte nereguli. 

Pe drumurile din judeţ, s-au comis 43 accidente grave, soldate cu 16 morţi 
şi 30 răniţi grav şi 104 accidente uşoare, soldate cu 126 răniţi, restul fiind 
avarii uşoare. De asemenea, în perioada de analiză, s-au înregistrat 153 
accidente cu pagube materiale. 

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. 

Activitatea de Prevenire a Criminalităţii, în trimestrul III anul 2010, s-a 
concentrat pe stabilirea priorităţilor locale în domeniul prevenirii criminalităţii, 
pe întocmirea analizelor criminogene şi pe identificarea noilor activităţi în 
funcţie de situaţia operativă şi rezultatele obţinute în anul precedent. 

În acest sens, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt a fost 
constituit un Grup de Lucru care, în baza situaţiei operative, din anul 2009, şi a 
rezultatelor obţinute în programele de prevenire din anii 2008-2009, au stabilit 
două priorit ăţi locale  pentru anul 2010, acestea fiind aceleaşi ca şi în anul 
trecut: prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului (furturi din locuinţe şi 
societăţi comerciale) şi prevenirea infracţiunilor săvârşite cu violenţă, fiind 
întocmite programe de prevenire în cele două domenii. 

De asemenea, s-a continuat desfăşurarea activităţilor preventive în 
unităţile de învăţământ din judeţ, în baza protocoalelor de colaborare, aflate în 
derulare.  

În trimestrul III 2010, poliţişti din cadrul I.P.J. Olt au desfăşurat o întâlnire-
dezbatere la Colegiul Tehnic Metalurgic, participanţi fiind aproximativ 150 
elevi, în cadrul căreia au fost abordate aspecte ce ţin de violenţa în mediul 
şcolar/familial, răspunderea juridică a minorilor, precum şi infracţiunile contra 
patrimoniului, elevii primind sfaturi cu caracter preventiv, antivictimale şi 
antiinfracţionale. 
 De asemenea, poliţiştii au încercat să aducă la cunoştinţa a cât mai multor 
elevi teme precum: prevenirea faptelor de violenţă, a infracţiunilor contra 
patrimoniului (furturi, tâlhării, etc.), organizând în acest scop şi două expoziţii 
de artă fotografică, pictură şi desen, cu tematicile „Fără violenţă” şi „Stop 
furturilor”, la care au participat 50 de elevi de la Colegiul Naţional Vocaţional 
„Nicolae Titulescu”, însoţiţi de cadre didactice. Ambele evenimente au fost 
realizate cu sprijinul Organizaţiei Cercetaşii României – Centrul Local Vintilă 
Vodă Slatina, publicul apreciind originalitatea lucrărilor expuse. 

În vederea sensibilizării şi educării elevilor din unităţile de învăţământ 
slătinene, precum şi pentru evitarea actelor de violenţă şi adoptării unei 
conduite civice şi morale corespunzătoare, în ziua de 28.09.2010, poliţiştii din 
cadrul I.P.J. Olt au organizat Maratonul Filmului Documentar “Prevenirea 
Criminalităţii prin Imagini”. Această activitate, concretizată în rularea unor filme 
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din domeniul prevenirii violenţei, s-a bucurat de prezenţa a aproximativ 600 de 
elevi şi profesori ai acestora. 
 De asemenea, poliţiştii au participat şi la proiectul european „Noaptea 
Cercetătorului”, proiect organizat de către Colegiul Naţional Radu Greceanu, 
beneficiari fiind aproximativ 2000 de elevi şi profesorii acestora, de la toate 
unităţile de învăţământ din municipiul Slatina. 

Cu ocazia Zilei Porţilor Deschise, organizată de către I.P.J. Olt, celor 
peste 100 de elevi participanţi le-au fost prezentate tehnica şi mijloacele din 
dotarea logistică, aceştia manifestând un real interes faţă de aspectele ce le-
au fost prezentate.  

Categoriile de beneficiari ai activităţilor preventive din diverse domenii 
(prevenirea faptelor de violenţă intrafamilială, prevenirea furturilor din locuinţă, 
etc.) au fost membrii ai asociaţilor de proprietari (cu care au fost organizate 23 
de întâlniri), persoane vârstnice (4 întâlniri), adulţi, părinţi, tineri, elevi 
(aproximativ 4891 persoane). De asemenea, au fost organizate 12 acţiuni cu 
caracter preventiv la supermarket-urile din municipiul Slatina, 3 la oficii poştale 
din municipiul Slatina, 9 întâlniri cu agenţi economici, două acţiuni preventive 
în târgul săptămânal din municipiul Slatina şi comuna Rusăneşti. 

Numărul de materiale informative-preventive distribuite în cadrul 
activităţilor desfăşurate în trim. III 2010 a fost de peste 3.800, iar materialele 
au vizat prevenirea din diverse domenii (a faptelor de violenţă intrafamilială, a 
furturilor din locuinţă/din societăţi comerciale, a furturilor din 
buzunare/poşete/genţi, etc.), etc. 

În judeţul Olt, în perioada de referinţă, 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, în 
cadrul comunităţii.  
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