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I N F O R M A R E 

 privind măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuţiilor specifice Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Olt, în anul 2020 

 
 

          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, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

          Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Olt, pentru a-şi atinge scopul în 

asigurarea siguranţei şi securităţii publice colaborează cu Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie Olt, cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, cu Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență al Județului Olt, cu direcția Poliției Locale a Municipiului Slatina și alte 

instituţii şi organisme care au atribuţii şi responsabilităţi în domeniu. 

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 anul 2020, au fost organizate 4.248 activități operative, 258 de acţiuni cu 

efective mărite şi 2.793 controale directe. Cu ocazia activităţilor desfășurate, au fost 

constatate 1.100 infracţiuni, dintre care 971 au fost în flagrant. De asemenea, au fost 

identificaţi 79 de 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 6.630 petiţii, scrisori şi reclamaţii 

adresate I.P.J. Olt.  

Bd. A.I. Cuza nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel: 0249/43.10.80, int. 

123 • Fax: 0249/43.11.22 

www.cjolt.ro, e-mail: cjolt@slatina.ro  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

AUTORITATEA TERITORIALA 

DE  

ORDINE PUBLICA 
                                                                                         

http://www.cjolt.slatina.ro/
mailto:cjolt@slatina.ro


 

2 

În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 3.969 stări conflictuale, 

dintre care 1.774  intrafamiliale, 283  între grupuri și 1.912 din alte motive.  

În anul 2020, la nivelul I.P.J. Olt, au fost sesizate 10.282 infracţiuni. Comparativ 

cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul infracţiunilor sesizate a scăzut cu 822 

fapte (11.104 infracţiuni sesizate în anul 2019).Volumul criminalităţii sesizate la 

100.000 de locuitori este de 2325 (- 189 fapte, -7,52 %), față de 2514 în aceeași 

perioadă din anul 2019.  

Ca structură, dintre cele 10.282 de infracţiuni sesizate, 805 sunt infracţiuni de 

natură economico-financiară, 6149  judiciare şi 3328 fapte penale de altă natură. 

Infracţiuni sesizate la 

nivelul I.P.J. Olt 

12Luni 

2019 

12Luni 

2020 

 

+/- Evoluţie 

(%) 

Infracţiuni total 11.104 10.282 -822 -7,40% 

1. economico-

financiare 847 805 -42 -4,96% 

2. judiciare 6635 6149 -486 -7,32% 

3. de altă natură 3622 3328 -294 -8,12% 

 

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 2.174 

infracţiuni, din care:  

➢ 230  infracţiuni de natură economico-financiară; 

➢ 833  infracţiuni de natură judiciară; 

➢ 1.111  infracţiuni de altă natură. 

În această perioadă, poliţiştii au cercetat 1.963 de persoane, din care: 

•  167 pentru infracţiuni economico-financiare;  

•  904 pentru infracţiuni judiciare; 

•   892  pentru infracţiuni de altă natură. 

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 293 de acţiuni. Ca urmare a acestor activităţi, au fost descoperite 581 de 

infracţiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, au fost aplicate 36.694 

contravenţii prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi regulamentul de aplicare al acesteia. 

Dintre acestea, 11.777 au fost aplicate conducătorilor de autovehicule pentru 

nerespectarea regimului legal de viteză, 5.741  pentru neportul centurii de siguranţă 

sau al dispozitivelor de retenţie, iar 728 pentru conducerea sub influenţa băuturilor 

alcoolice. 

 De asemenea, au fost reţinute 4.313 permise de conducere şi retrase 1.161 

certificate de înmatriculare, pentru defecţiuni tehnice sau alte nereguli. 
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În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, pe drumurile din judeţ, s-au comis 171 de 

accidente grave, soldate cu 47 de morţi şi 146 răniţi grav şi 304 accidente uşoare, 

soldate cu 370 răniţi.  

Printre cauzele generatoare de accidente, cele mai frecvente sunt: 

❖ indisciplina bicicliștilor (32 accidente grave); 

❖ indisciplina pietonilor (29 accidente grave); 

❖ viteza (23 accidente grave). 

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 anul 2020, 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 2020, 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. 

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, au 

fost organizate 9 întâlniri cu elevii, părinţii şi profesorii acestora în unităţile de 

învăţământ din judeţ și au fost desfășurate 64 de activităţi preventive la asociaţiile de 

proprietari, supermarket-uri, precum și în rândul pensionarilor din județ. 

Pentru informarea publicului larg privind prevenirea oricăror acte de încălcare a 

normelor legale, în cadrul proiectului „Spațiul public este al tuturor!” au fost 

organizate 4 acțiuni de distribuire de materiale informative. 

“Hoții îți invadează intimitatea!”este o campanie care se concentrează pe tema 

neglijenței proprietarilor de locuințe, în cadrul căreia au fost desfășurate 15 activităţi 

de informare a cetățenilor, cu precădere persoane vârstnice proprietari de locuințe. 

În cadrul Programului de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării 

minorilor, au avut loc 23 de întâlniri cu elevii, părinţii şi profesorii din unităţile de 

învăţământ din judeţ.  

La proiectele locale și la campania „Ești victimă a traficului de persoane, ai 

drepturi”, împreună cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de 

Persoane Dolj -  Centrul Regional Craiova, au fost organizate 12 întâlniri, în unităţile 

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

la fenomenul traficului de ființe umane și la legislaţia în domeniu.  
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În cadrul Programului de prevenire a violenței domestice, au fost organizate 15 

activități cu caracter informativ – preventiv în unităţile de învăţământ și la societăţile 

comerciale din judeţ, în vederea informării acestora cu privire la modul de producere a 

infracţiunilor cu violenţă și prevenirea acestora. În colaborare cu reprezentanţi ai 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, au fost realizate 8 

activităţi  de informare, prevenire şi asistenţă victimală, în vederea informării cu 

privire la formele de manifestare a violenţei, modalităţile de prevenire a acestora, 

precum şi măsurile care se iau pentru preîntâmpinarea unor astfel de fapte. De 

asemenea, împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, au fost realizate 35 de 

activităţi de prevenire și informare a populației pe raza județului Olt, ca urmare a 

situației epidemiologice ce se înregistrează la nivel național. 

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. 

 

 

PREŞEDINTE 

Nicolae VITAN 

 


