
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 I N F O R M A R E 
asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice 

a comunităţii  judeţului Olt, în trimestrul III 2011 
 

În trimestrul III 2011, cadrele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au 
acţionat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, urmărind 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. 

În trimestrul III 2011, au fost organizate 1108 razii, acţiuni cu forţe sporite şi 
controale, ocazie cu care au fost constatate 233 infracţiuni, din care 180 în 
flagrant. Au fost ridicate, în vederea confiscării, 13 arme de foc şi 1051 buc. de 
muniţie. De asemenea, au fost identificaţi 76 minori lipsiţi de supraveghere, faţă 
de care s-au luat măsurile prevăzute de lege (fie au fost predaţi familiilor, fie 
încredinţaţi centrelor de ocrotire). De asemenea, poliţiştii au acordat o atenţie 
deosebită aspectelor sesizate de cetăţeni, fiind verificate şi rezolvate 1913 petiţii, 
scrisori şi reclamaţii.  

În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 1180 stări conflictuale 
(dintre care 528 intrafamiliale) şi au efectuat 888 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 1606 infracţiuni, din care:  
• 311 infracţiuni de natură economico-financiară; 
• 784 infracţiuni de natură judiciară; 
• 511 infracţiuni de alta natură. 

În perioada analizată, au fost constatate 429 infracţiuni incriminate în legi 
speciale şi exemplificăm în acest sens: 
� 157 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 195/2002 – Codul rutier; 
� 65 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 241/2005 – privind evaziunea fiscală; 
� 59 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura; 
� 15 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 61/1991 privind încălcarea normelor 
de convieţuire socială, a ordinii şi lini ştii publice; 
� 13 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 59/1934 – Legea cecului; 
� 12 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic; 
� 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 27506 mii lei, din care 
s-a asigurat recuperarea a 792 mii lei. 
 În această perioadă, poliţiştii au cercetat 1295 persoane, din care: 
• 197 pentru infracţiuni economico-financiare;  
• 680 pentru infracţiuni judiciare; 
• 418 pentru infracţiuni de altă natură. 

Poliţiştii din mediul rural au acţionat pentru prevenirea şi combaterea 
sustragerilor de material lemnos, rezultatele concretizându-se în constatarea a 12 
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 529 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 279 infracţiuni, din care 195 la regimul circulaţiei rutiere şi 
84 de altă natură; 
• au fost aplicate 14.914 contravenţii prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi 
regulamentul de aplicare al acesteia. Acestea au vizat, în special, nerespectarea 
regimului de viteză, nefolosirea centurii de siguranţă, nerespectarea regulilor de 
prioritate, conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, etc.; 
• au fost reţinute 669 permise de conducere şi retrase 341 certificate de 
înmatriculare, pentru defecţiuni tehnice sau alte nereguli. 

Pe drumurile din judeţ, s-au comis 41 accidente grave, soldate cu 11 morţi şi 
39 răniţi grav şi 116 accidente uşoare soldate cu 146 răniţi uşor, restul fiind avarii 
uşoare.  



Printre cauzele generatoare de accidente, cele mai frecvente sunt: 
o nerespectarea regimului legal de viteză; 
o conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice; 
o 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 2011, s-a concentrat 
pe efectuarea activităţilor prevăzute în programele de prevenire a priorit ăţilor 
locale (prevenirea infracţiunilor săvârşite cu violenţă) şi naţionale (prevenirea 
infrac ţiunilor contra patrimoniului şi prevenirea delincvenţei juvenile şi 
victimizării minorilor ), precum şi pe identificarea de noi activităţi în funcţie de 
situaţia operativă şi rezultatele obţinute în anul precedent. 

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

Tot pe linia activităţilor desfăşurate de către poliţişti, în domeniu prevenirii 
criminalităţii, atât în cadrul programelor, cât şi în afara acestora, în al treilea 
trimestru al acestui an, se înscriu şi cele din domeniile: 
- prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, violen ţei, 
infrac ţiunilor  contra patrimoniului şi consumului de etnobotanice - peste 23 
de întâlniri cu elevii, părinţii, cadrele didactice, beneficiari fiind peste 1300 
participanţi; 
- creşterii colaborării cu comunităţile etnice – au fost continuate activităţile 
stabilite în anul 2011, în cadrul „Planului Judeţean pentru îmbunătăţirea situaţiei 
romilor”; 
- reducerii riscului traficului de fiin ţe umane - poliţiştii au participat la 23 
întâlniri cu elevii de şcoală generală şi liceală, în cadrul cărora au prezentat sfaturi 
preventive participanţilor; 
- reducerii riscului consumului de etnobotanice -  în colaborare cu cadre 
C.E.P.C.A. Olt, s-au desfăşurat ample activităţi de prevenire, în cadrul proiectelor 
"REAL – Responsabilitate Educaţie  Alegere Libertate", Alternative! şi „ 
Dependenţi de libertate!”. De asemenea, au fost organizate două acţiuni la plaja 
Oltului, în cadrul proiectului „Vară fără droguri”, beneficiarii fiind aproximativ 
100 de persoane de toate categoriile, cărora le-au fost împărţite pliante pentru 
prevenirea consumului de droguri, cu ajutorul voluntarilor Organizaţiei Cercetaşii 
României;  
-  reducerii riscului violenţei intrafamiliale  – ofiţerul sociolog face parte din 
Comisia pentru Protecţia Copilului Olt, participând activ la întrunirile organizate 
de către reprezentanţii acesteia; 



- reducerii riscului furturilor din locuin ţe, societăţi comerciale şi animale: au  
fost organizate activităţi, în colaborare cu poliţiştii de proximitate, la Complexul 
Servicii Persoane Vârstnice, Consiliul Judeţean pentru Persoane Vârstnice şi 
asociaţiile de proprietari nr. 1, 3, 25, 37, 35, 46, 69  beneficiari fiind 750 locatari şi 
140 persoane vârstnice. De asemenea, au fost organizate 2 acţiuni preventive de 
informare antivictimală şi antiinfracţională a populaţiei, pe raza municipiului 
Slatina. 
         În acest trimestru, au  fost desfăşurate  activităţi cu caracter preventiv în 
cadrul următoarelor proiecte:    
- „Şcoala de vară”. Activit ăţile au fost desfăşurate  în colaborare cu elevi 
reprezentanţi a nouă unităţi de învăţământ liceale, în vederea formarii de lideri 
pentru siguranţa în rândul colegilor lor şi au reprezentat scrierea de proiecte şi 
derularea de acţiuni de prevenire de către elevii formaţi în cadrul „Şcolii de vară”. 
Aceste activităţi vor continua pe tot parcursul anului şcolar 2011 -2012. 
 - „Vară fără droguri ”, proiect iniţiat împreună cu reprezentanţii C.E.P.E.C.A. 
Olt şi cei ai O.N.G.-ului Crucea Roşie Slatina. Activităţile au fost desfăşurate în 
perioada 08.08. -30.09.2011, şi au constat în propunere unor alternative de 
petrecere a timpului liber de către tineri. 
         În perioada 26-30.09.2011, a avut loc evenimentul naţional „Săptămâna 
prevenirii criminalit ăţii ”, ocazie cu care au fost desfăşurate activităţi de 
prevenire, în municipiile Slatina şi Caracal, precum şi în oraşele Corabia şi Balş. 
Acestea au constat în organizarea de concursuri de desen intitulate „Copilărie fără 
violenţă” şi „Viitorul este al meu”, precum şi proiecţii de filme documentare în 
cadrul maratonului „Caravana filmului documentar”. La activităţi au participat 
aproximativ 600 de elevi, a căror inventivitate şi implicare a fost răsplătită cu 
diplome şi premii.                
 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 lini şte publică, în cadrul 
comunităţii.  
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