
 

  

 
 I N F O R M A R E 

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

TRIMESTRUL I al anului 2022 

 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică ca organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, s-a constituit și funcționează pe lângă Consiliul Județean Olt și 

își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020 și ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.787/2002. Această autoritate funcționează în scopul asigurării bunei 

desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ 

teritorială în care funcționează și, prin activitatea sa, asigură reprezentarea și 

promovarea intereselor comunității în vederea asigurării unui climat de siguranță și 

securitate publică. 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 175/2020 și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică la nivelul județului Olt, în 

mandatul Consiliului Județean 2016-2020 s-a constituit prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 162/29.09.2016. 

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea 

și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 175/2020, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se compune din 

şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de 

poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 

consilieri desemnaţi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de 

consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul general al 

municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, şeful Direcţiei 

generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului judeţean, şeful 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau şeful 

inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, şeful serviciului teritorial al Poliţiei 

de Frontieră Române şi, după caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 



Desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este 

validată de către Consiliul Județean pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor 

art. 17 alin.(5) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române, republicată (r2), completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

175/2020.  

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 I al anului 2022, au fost organizate 818 activități operative, 63 de 

acţiuni cu efective mărite şi 391 controale directe. Cu ocazia activităţilor desfășurate, 

au fost constatate 347 infracţiuni, dintre care 314 au fost în flagrant. De asemenea, au 

fost identificaţi 20 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 873 petiţii, scrisori şi reclamaţii 

adresate I.P.J. Olt.  

În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 1010 stări conflictuale, 

dintre care 517 intrafamiliale, 148 între grupuri și 345 din alte motive.  

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 682 de 

infracţiuni, din care:  

➢ 70  infracţiuni de natură economico-financiară; 

➢ 242  infracţiuni de natură judiciară; 

➢ 370  infracţiuni de altă natură. 

Din totalul infracțiunilor cu I.U.P.-in personam, 293 sunt în flagrant. De 

asemenea, din totalul persoanelor cercetate, 26 au fost minori cu vârste cuprinse între 

14-18 ani, 202 tineri cu vârste cuprinse între 18-30 ani, 272 persoane cu vârste 

cuprinse între 30-50 ani, 133 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 128 de acţiuni. Ca urmare a acestor activităţi, au fost descoperite 133  

infracţiuni, au fost aplicate 11.599 contravenţii prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi 

regulamentul de aplicare al acesteia. Dintre acestea 3880 au fost applicate 

conducătorilor de autovehicule pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 1865 

pentru neportul centurii de siguranță, iar 133 pentru conducere sub influenţa băuturilor 

alcoolice. 

De asemenea au fost reținute 1944 permise de conducere și retrase 530 

certificate de înmatriculare, pentru defecțiuni tehnice sau alte nereguli.  

În perioada 01.01.2022 – 31.03.2022, pe drumurile din judeţ, s-au comis 19 

accidente grave, soldate cu 8 morţi şi 14 răniţi grav şi 74 accidente uşoare, soldate cu 

96 răniţi ușor.  

Printre cauzele generatoare de accidente, cele mai frecvente sunt: 

❖ indisciplina bicicliștilor 

❖ viteza  



❖ neasigurare la efectuarea manevrei de mers înapoi 

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 I al anului 2022, activitatea polițiștilor s-a concentrate pe stabilirea  

priorităţilor  locale în domeniul prevenirii criminalităţii, pe întocmirea programelor de 

prevenire pentru prioritățile naționale şi a fost urmărită derularea de noi activităţi, în 

funcţie de situaţia operativă. 

În acest sens, pentru anul 2022, la nivelul Inspectoratului, au fost întocmite 

programe pentru cele trei priorităţi naţionale - Prevenirea infracţiunilor contra 

persoanei, Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, şi Prevenirea 

criminalității informatice. 

În cadrul Programului privind prevenirea infracțiunilor contra 

persoanei(dispariții de copii, agresiuni sexuale, violență domestică, victimizarea 

minorilor),  au fost desfășurate 15 întâlniri cu elevii și profesorii acestora, în unitățile 

de învățământ din localitățile: Slatina, Caracal, Drăgănești-Olt, Izbiceni, Potcoava, 

Fărcașele. Activitățile au avut ca scop informarea acestora cu privire la răspunderea 

penală a minorului, riscurile la care sunt expuși minorii implicați în relaționarea cu 

persoanele necunoscute, fiindu-le prezentate proiecții de filme cu mărturisiri ale unor 

tineri implicați în comiterea de fapte antisociale, alternative de petrecere a timpului 

liber. 

         În cadrul campaniei naționale „Informare și cooperare în lupta împotriva 

traficului de persoane”,  împreună cu reprezentanții ANITP Dolj, au fost desfășurate 2 

întâlniri în municipiul Slatina, scopul urmărit fiind informarea refugiaților ucraineni în 

contextual crizei refugiaților din Ucraina, precum și a publicului larg cu privire la 

fenomenul traficului de persoane. 

         În cadrul campaniei naționale „Atingeri Nedorite”, în colaborare cu IJJ Olt, au 

fost organizate  activități stradale în parcuri și în unitățile comerciale din municipiul 

Slatina și orașele Corabia, Caracal, Balș și asociații de proprietari.  

În cadrul Programului de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului,  au 

fost desfășurate 17 acțiuni preventive la supermarket-urile din județ, ocazie cu care 

persoanelor prezente (tineri, părinți, vârstnici) le-au fost împărțite materiale cu sfaturi 

preventive pe linia prevenirii furturilor de/din auto, din locuințe, din buzunare, 184 

beneficiari. 

De asemenea au fost desfășurate activități în gările de pe raza județului, în 

vederea informării acestora cu privire la modurile de operare, cauzele și condițiile 

favorizatoare ale acestui gen de infracțiuni, precum și a modalităților de prevenire. 

În cadrul Programului de prevenire a criminalității informatice, prin 

Proiectul RO Cyberex-Perfecționare, cooperare și prevenire în lupta împotriva 

criminalității informatice, au fost desfășurate 2 sesiuni on line initiate de IGPR-

Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, și 12 activități informativ-

preventive la școlile și liceele din Slatina, Caracal și Corabia, având ca scop 

conștientizarea minorilor cu privire la riscurile existente pe rețelele de socializare și 

măsurile de protecție pentru a nu devein victim și a fi mereu în siguranță. 

 

 



În cadrul Proiectului Fără discriminare care are drept scop creșterea gradului 

de informare a mai multor categorii sociale în domeniile antidiscriminare și 

prevenirea infracțiunilor motivate de ură, au fost desfășurate 4 activități la unități de 

învățământ din Slatina și comuna Fărcașele. 

         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 

 


