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I N F O R M A R E 

 privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului Olt, în 

TRIMESTRUL IV al anului 2021 

 

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au acţionat și acționează 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, precum şi asigurarea 

climatului necesar funcţionării instituţiilor statului şi a siguranţei civice a cetăţenilor. 

În trimestrul IV al anului 2021, au fost organizate 781 activități operative, 59 de 

acţiuni cu efective mărite şi 386 controale directe. Cu ocazia activităţilor desfășurate, au 

fost constatate 328 infracţiuni, dintre care 278 au fost în flagrant. De asemenea, au fost 

identificaţi 14 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 890 petiţii, scrisori şi reclamaţii adresate I.P.J. 

Olt.  

În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 1106 stări conflictuale, 

dintre care 541 intrafamiliale, 132 între grupuri și 433 din alte motive.  

În trimestrul IV al anului 2021, la nivelul I.P.J. Olt, au fost sesizate 2326 

infracţiuni. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul infracţiunilor 

sesizate a scăzut cu 291 fapte (2617 infracţiuni sesizate în aceeași perioadă din  

2020).Volumul criminalităţii sesizate la 100.000 de locuitori este de 526 (- 68 fapte, -

1,85 %), față de 594 în aceeași perioadă din anul 2020.  

Ca structură, dintre cele 2326 de infracţiuni sesizate, 210 sunt infracţiuni de natură 

economico-financiară, 1283  judiciare şi 833 fapte penale de altă natură. 
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Ca urmare a activităţilor desfăşurate, la nivelul I.P.J. Olt, în perioada la care se 

referă informarea, a fost începută urmărirea penală în personam pentru 632 de 

infracţiuni, din care:  

➢ 40  infracţiuni de natură economico-financiară; 

➢ 230  infracţiuni de natură judiciară; 

➢ 362  infracţiuni de altă natură. 

Din cele 557 persoane cercetate, pentru infracţiunile I.U.P.-in personam, la nivelul 

I.P.J. Olt, 245 au fost prinse în flagrant. De asemenea, din totalul persoanelor cercetate, 

19 au fost minori cu vârste cuprinse între 14-18 ani, 167 tineri cu vârste cuprinse între 

18-30 ani, 225 persoane cu vârste cuprinse între 30-50 ani, 146 persoane cu vârsta peste 

50 ani. 

Pe linie de circulaţie rutieră, s-a acţionat pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei în 

trafic şi prevenirea evenimentelor rutiere, poliţiştii cu atribuţii în domeniu organizând 

100 de acţiuni. Ca urmare a acestor activităţi, au fost descoperite 144  infracţiuni, au fost 

aplicate 10.585 contravenţii prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi regulamentul de 

aplicare al acesteia.  

 De asemenea, au fost reţinute 1.598  permise de conducere şi retrase 371 certificate 

de înmatriculare, pentru defecţiuni tehnice sau alte nereguli. 

  Din cele 1598 permise reţinute, 172 au fost reţinute pentru conducere sub influenţa 

băuturilor alcoolice, 994 pentru depăşirea vitezei cu mai mult de 50km/h, 126 au fost 

reţinute pentru depăşire neregulamentară, 97 pentru neacordarea priorităţii de trecere 

pietonilor și 34 pentru neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor. 

În perioada 01.10.2021 – 31.12.2021, pe drumurile din judeţ, s-au comis 45 de 

accidente grave, soldate cu 9 morţi şi 39 răniţi grav şi 71 accidente uşoare, soldate cu 89 

răniţi.  

Printre cauzele generatoare de accidente, cele mai frecvente sunt: 

❖ indisciplina pietonilor  

❖ viteza  

❖ indisciplina bicicliștilor 

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. 

În trimestrul IV al anului 2021, conform  priorităţilor  naționale și locale stabilite în 

domeniul prevenirii criminalităţii, au fost întocmite programele de prevenire şi a fost 

urmărită derularea de noi activităţi, în funcţie de situaţia operativă şi rezultatele obţinute 

în anul precedent. 

În acest sens, pentru anul 2021, la nivelul Inspectoratului, au fost întocmite 

programe pentru cele trei priorităţi naţionale - Prevenirea infracţiunilor contra 

patrimoniului, Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi Prevenirea 

violenţei domestice, programe care au fost diseminate la nivelul tuturor poliţiilor 

municipale şi orăşeneşti, secţiilor şi posturilor de poliţie rurală arondate. 
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Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire, s-a pus accentul pe identificarea de 

noi parteneri, în vederea realizării unor parteneriate active şi eficiente, încheindu-se și 

reactualizându-se cu aceştia protocoale de colaborare, prin care au fost stabilite 

scopurile, obiectivele şi activităţile care urmează a fi desfăşurate. 

În cadrul Programului de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului,  

polițiștii au organizat întâlniri cu caracter informativ preventiv în unităţile de 

învăţământ din judeţ, în vederea informării elevilor, părinţilor şi profesorilor cu privire 

la legislaţia în vigoare pe linia infracţiunilor contra patrimoniului şi a unor studii de 

caz, punându-se accent pe măsurile de sancţionare a acestor fapte. 

 De asemenea, au fost desfășurate activităţi preventive la asociaţiile de proprietari 

din judeţ, ocazie cu care au fost purtate discuţii cu administratorii şi locatarii acestora, 

cu privire la modalităţile de protejare a bunurilor pe care le deţin. Astfel de activități au 

fost desfășurate și în rândul pensionarilor din judeţ, aceștia fiind informați cu privire la 

adoptarea și respectarea unor reguli preventive minime pentru reducerea riscului 

victimal referitor la infracțiunile de furt din locuințe. 

      Au fost, de asemenea, realizate activități  de informare cu privire la fraudele care 

apar în  mediul online, și activități preventive  stradale unde  polițiștii au discutat cu 

persoane și  li s-a explicat necesitatea luării unor măsuri de autoprotecție.  

În cadrul Programului de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării 

minorilor, în baza proiectelor locale „Ești Victimă a Traficului de Persoane ai 

Drepturi” și „Fii inteligent nu violent!”, au fost desfășurate activități cu elevii, părinții 

acestora și profesorii în vederea informării asupra fenomenului traficului de ființe 

umane și a legislaţiei în domeniu, precum și cu privire la victimizarea minorilor, 

delincvență juvenilă, siguranța în mediul online, bullying, ciberbullying, comportament 

delincvent al minorului- cauze, efecte, consecințe. 

         În cadrul campaniei „Vacanța s-a terminat. Sunteți pregătiți pentru un nou 

început?”, polițiștii au organizat  activități stradale în  parcuri  și în unitațile comerciale 

din municipiul Slatina și orașele Corabia, Caracal, Balș, unde cetățenii au fost informați 

cu privire la siguranța online, siguranța pe drum și acasă, info-pointuri și le-au fost 

distribuite materiale cu recomandări preventive.       

    Totodată, au fost realizate sesiuni de instruire în cadrul proiectului ”Fără 

discriminare”, scopul acestora fiind creșterea gradului de informare a mai multor 

categorii sociale în domeniile anti-discriminare și prevenirea infracțiunilor motivate de 

ură.  

   În cadrul Programului de prevenire a violenței în familie, au fost desfășurate  

întâlniri cu elevii, părinţii şi profesorii acestora, în unităţile de învăţământ din judeţ, în 
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vederea informării acestora cu privire la modul de producere a infracţiunilor cu violenţă, 

tipologia  victimelor şi autorilor, cauzele şi condiţiile favorizante. 

De asemenea, au fost organizate acțiuni stradale, dar și în supermarket-urile din 

judeţ, pentru informarea și sensibilizarea publicului larg privind prevenirea violenței în 

orice formă, cetățenilor fiindu-le împărţite materiale cu sfaturi preventive privind 

legislaţia în domeniu, instituţiile abilitate în prevenirea violenţei domestice, dar şi 

drepturile victimelor acestui gen de infracţiuni. 

    În cadrul Campaniei ”Sărbătorile se petrec în familie. Tu știi unde este copilul 

tău?”, au fost desfășurate activități de informare a minorilor asupra riscurilor inerente 

plecării de acasă sau din instituțiile de ocrotire, precum și a implicării lor în activități 

infracționale ca victime sau autori de fapte penale prin intermediul rețelelor de 

socializare populare în rândul tinerilor (Tik-Tok, Snapchat, Instagram etc.) 

        Și în continuare, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt vor fi 

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. 

 

 

 

Î./ȘEFUL INSPECTORATULUI 

Comisar șef de poliție 
 

ILINCA NICOLAE IONUȚ 
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