
 
 
 

 

 

 

 

 

I N F O R M A R E 

 asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a 

comunităţii  judeţului Olt, în trimestrele II şi III 2012 

 

1. Trim. II 2012 

În trimestrul II 2012, 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. 
 În trimestrul II 2012, au fost organizate 2986 intervenţii rapide la 
evenimente, 179 acţiuni cu forţe sporite şi 575 controale directe, ocazie cu 
care au fost constatate 308 infracţiuni, din care 222 în flagrant. Au fost 
ridicate, în vederea confiscării, 3 arme de foc. De asemenea, au fost 
identificaţi 32 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 1763 petiţii, 
scrisori şi reclamaţii.  

În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 1422 stări 
conflictuale (dintre care 561 intrafamiliale) şi au efectuat 963 controale şi 
verificări la sistemele de pază şi numeroase controale la locurile de cazare în 



comun. Ca urmare a activităţilor desfăşurate, la nivelul I.P.J. Olt, în perioada 
la care se referă informarea, au fost constatate 1886 infracţiuni, din care:  
� 422 infracţiuni de natură economico-financiară; 
� 949 infracţiuni de natură judiciară; 
� 515 infracţiuni de alta natură. 

În perioada analizată, au fost constatate 550 infracţiuni incriminate în 
legi speciale şi exemplificăm în acest sens: 
� 166 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 195/2002 – Codul rutier; 
� 98 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 241/2005 – privind evaziunea 
fiscală; 
� 81 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura;  
� 28 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic;     
� 26 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 8/1996 – privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe; 
� 15 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 61/1991 privind încălcarea 
normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;  
� 5 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 59/1934 – Legea cecului. 

Valoarea totală a prejudiciului cauzat (estimat) este de 13901 mii lei, 
din care s-a asigurat recuperarea a 341 mii lei. 
 În această  perioadă, poliţiştii au cercetat 1535 persoane, din care: 
� 289 pentru infracţiuni economico-financiare;  
� 840 pentru infracţiuni judiciare; 
� 406 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 28 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 654 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 241 infracţiuni, din care 137 la regimul circulaţiei 
rutiere şi 104 de altă natură; 
�   au fost aplicate 14750 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 723 permise de conducere şi retrase 278 certificate de 
înmatriculare, pentru defecţiuni tehnice sau alte nereguli. 

Pe drumurile din judeţ, s-au comis 57 accidente grave, soldate cu 9 
morţi şi 51 răniţi grav şi 112 accidente uşoare soldate cu 135 răniţi, restul 
fiind avarii uşoare.  

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 II al anului 2012, 
s-a concentrat pe derularea de activităţi specifice 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, pentru anul 2012, la nivelul inspectoratului, au fost 
propuse trei priorităţi locale, respectiv: prevenirea infracţiunilor de natură 
stradală; prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului – furturi din locuinţe 
şi societăţi comerciale; prevenirea infracţiunilor de mică violenţă, fiind 
întocmite programe de prevenire 
       De asemenea, au fost menţinute şi cele două priorităţi naţionale ale 
Poliţiei Române, respectiv prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului 
care coincide cu prioritatea locală şi prevenirea delincvenţei juvenile şi 
victimizării minorilor – programe care a fost întocmite şi urmează a fi 
transmise poliţiilor municipale şi orăşeneşti în luna aprilie.  

Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire, s-a pus accent pe 
identificarea unor parteneri viabili, pentru realizarea 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. De asemenea, s-a continuat 
desfăşurarea activităţilor preventive împreună cu unităţile de învăţământ din 
judeţ, în baza protocoalelor de colaborare, aflate în derulare.  

Pe linia activităţilor desfăşurate de către poliţişti, în domeniul prevenirii 
criminalităţii, atât în cadrul programelor, cât şi în afara acestora, în 
trimestrul II al acestui an, se înscriu şi cele din domeniile: 



• prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, violenţei, 

infracţiunilor  contra patrimoniului şi consumului de etnobotanice - peste 
54 de întâlniri cu elevii, părinţii, cadrele didactice, persoane vârstnice, 
personal preponderent feminin, administratori de societăţi comerciale, 
administratori şi membri ai asociaţiilor de locatari, beneficiari fiind 2462 
elevi, 164 profesori, 400 părinţi şi vârstnici, 1200 locatari, reprezentanţi şi 
angajaţi ai societăţilor comerciale. În perioada 18-29 iunie 2012, au fost 
desfăşurate activităţi în cadrul campaniei naţionale „Vacanţă în siguranţă!”, 
ce are drept scop creşterea gradului de informare a elevilor din clasele I-VIII 
pentru reducerea riscului de victimizare şi de implicare în activităţi 
infracţionale pe perioada vacanţei de vară. 
• creşterii gradului de siguranţă în şcoli – în acest trimestru, au fost 
desfăşurate activităţi de monitorizare în unităţile de învăţământ din judeţ, de 
către poliţiştii de prevenire, în cadrul proiectului „Şcoala de Vară – Lideri 
pentru siguranţă!”, iar în data de 20.06.2012, a avut loc festivitatea de 
premiere a elevilor şi profesorilor coordonatori, implicaţi în acest inedit 
proiect. Voluntarii atraşi în activităţile de prevenire au fost implicaţi în 4 
activităţi de informare a populaţiei, prin distribuirea de materiale cu caracter 
informativ; 
• creşterii colaborării cu comunităţile etnice – au fost continuate 
activităţile stabilite pentru anul 2012, în cadrul „Planului Judeţean pentru 
îmbunătăţirea situaţiei romilor”, iar un poliţist din cadrul I.P.J. Olt făcând 
parte din Grupul de Lucru Mixt ; 
• reducerii riscului traficului de fiinţe umane - poliţiştii au participat 
la 3 întâlniri cu elevii din ciclul gimnazial şi liceal, organizate de 
reprezentanţi ai Clubului „SOROPTIMIST” Slatina; 
• reducerii riscului consumului de etnobotanice -  în colaborare cu 
cadrele C.E.P.C.A. Olt, au fost desfăşurate 10 activităţi de prevenire şi 
informare în rândul elevilor, potenţiale victime ale consumului de plante 
etnobotanice; 
•  reducerii riscului violenţei intrafamiliale – au fost desfăşurate 
activităţi de informare în unităţile de învăţământ din judeţ, căsuţele de tip 
familial „Amicii” şi „ Sf. Valentin”, dar şi în rândul persoanelor vârstnice.    

În ziua de 29.06.2012, poliţiştii au participat, în calitate de parteneri la 
un spectacol, organizat de Asociaţia Europrotector Dolj, în vederea 
promovării non - violenţei. 
           De asemenea, ofiţerul sociolog din cadrul I.P.J. Olt face parte din 
Comisia pentru Protecţia Copilului Olt, participând activ la întrunirile 
organizate de către reprezentanţii acesteia; 



• reducerii riscului furturilor din locuinţe, societăţi comerciale şi 

animale: au  fost organizate activităţi de informare şi prevenire în rândul 
administratorilor şi membrilor asociaţiilor de proprietari nr.63, 35, 37, 
Consloc Slatina, 77, 25, 40, 115, 49, 5, 6, 92, 7, precum şi în parcul 
Poroineanu din mun. Caracal.  

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu Planul general 
de măsuri al M.A.I. nr. 105.421 din 09.04.2012 privind menţinerea şi 
asigurarea ordinii şi siguranţei publice, premergător şi pe timpul desfăşurării 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, 
poliţiştii din cadrul I.P.J. Olt au acţionat conform atribuţiilor ce le revin, în 
scopul asigurării cadrului optim de organizare şi desfăşurare a procesului 
electoral, pe timpul campaniei electorale şi alegerilor, în condiţii de deplină 
libertate, siguranţă civică şi ordine publică, cu respectarea normelor legale în 
vigoare. Media zilnică a efectivelor destinate menţinerii şi asigurării ordinii 
şi siguranţei publice în perioada alegerilor locale, a fost de 354 poliţişti, 72 
jandarmi, doi poliţişti de frontieră, 33 poliţişti locali. 

În perioada premergătoare şi pe timpul alegerilor locale, poliţiştii au 
manifestat o vigilenţă maximă cu privire la gestionarea evenimentelor 
apărute şi la menţinerea ordinii şi siguranţei publice, aplicarea măsurilor 
legale realizându-se cu fermitate şi echidistanţă, independent de apartenenţa 
politică a candidaţilor. 
 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.  

Şi în perioada următoare, poliţiştii vor avea în atenţie analizarea şi 
monitorizarea permanentă a fenomenului infracţional, în scopul aplicării 
măsurilor legale.  

                                  2. Trim. III 2012 
În trimestrul III 2012, 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. 

În trimestrul III 2012, au fost organizate 2983 intervenţii rapide la 
evenimente, 151 acţiuni cu forţe sporite şi 560 controale directe, ocazie cu 
care au fost constatate 250 infracţiuni, din care 153 în flagrant. Au fost 
ridicate, în vederea confiscării, 7 arme de foc. De asemenea, au fost 
identificaţi 36 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 1823 petiţii, 
scrisori şi reclamaţii.  

În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 1330 stări 
conflictuale (dintre care 611 intrafamiliale) şi au efectuat 839 controale şi 
verificări la sistemele de pază şi numeroase controale la locurile de cazare în 
comun. Ca urmare a activităţilor desfăşurate, la nivelul I.P.J. Olt, în perioada 
la care se referă informarea, au fost constatate 1864 infracţiuni, din care:  
�  353 infracţiuni de natură economico-financiară; 
� 1051 infracţiuni de natură judiciară; 
� 460 infracţiuni de alta natură. 

În perioada analizată, au fost constatate 469 infracţiuni incriminate în 
legi speciale şi exemplificăm în acest sens: 
� 161 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 195/2002 – Codul rutier; 
� 77 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 241/2005 – privind evaziunea 
fiscală; 
� 93 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura;  
� 11 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic;     
� 12 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 8/1996 – privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe; 
� 16 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 61/1991 privind încălcarea 
normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;  
� 8 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 59/1934 – Legea cecului. 
 Valoarea totală a prejudiciului cauzat (estimat) este de 50029 mii lei, 
din care s-a asigurat recuperarea a 380 mii lei. 
 În această  perioadă, poliţiştii au cercetat 1364 persoane, din care: 
• 227 pentru infracţiuni economico-financiare;  
• 765 pentru infracţiuni judiciare; 
• 372 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 11 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 614 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 251 infracţiuni, din care 165 la regimul circulaţiei 
rutiere şi 86 de altă natură; 
�   au fost aplicate 15219 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 671 permise de conducere şi retrase 274 certificate de 
înmatriculare, pentru defecţiuni tehnice sau alte nereguli. 

Pe drumurile din judeţ, s-au comis 51 accidente grave, soldate cu 14 
morţi şi 41 răniţi grav şi 125 accidente uşoare soldate cu 157 răniţi, restul 
fiind avarii uşoare.  

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 al anului 2012, 
s-a concentrat pe derularea de activităţi specifice 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, pentru anul 2012, la nivelul inspectoratului, au fost 
propuse trei priorităţi locale, respectiv: prevenirea infracţiunilor de natură 
stradală; prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului – furturi din locuinţe 
şi societăţi comerciale; prevenirea infracţiunilor de mică violenţă, fiind 
întocmite programe de prevenire. 



De asemenea, au fost menţinute şi cele două priorităţi naţionale ale 
Poliţiei Române, respectiv prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului 
care coincide cu prioritatea locală şi prevenirea delincvenţei juvenile şi 
victimizării minorilor – programe care a fost întocmite şi urmează a fi 
transmise poliţiilor municipale şi orăşeneşti în luna aprilie.  

Pentru eficientizarea activităţilor de prevenire, s-a pus accent pe 
identificarea unor parteneri viabili, pentru realizarea 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. De asemenea, s-a continuat 
desfăşurarea activităţilor preventive împreună cu unităţile de învăţământ din 
judeţ, în baza protocoalelor de colaborare, aflate în derulare.  

Pe linia activităţilor desfăşurate de către poliţişti, în domeniul prevenirii 
criminalităţii, atât în cadrul programelor, cât şi în afara acestora, în 
trimestrul III al acestui an, se înscriu şi cele din domeniile: 

• prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, violenţei, 

infracţiunilor  contra patrimoniului şi consumului de etnobotanice - peste 
47 de întâlniri cu elevii, părinţii, cadrele didactice, persoane vârstnice, 
personal preponderent feminin, administratori de societăţi comerciale, 
administratori şi membri ai asociaţiilor de locatari, beneficiari fiind 3838 
elevi, 164 profesori, 400 părinţi şi vârstnici; 

• creşterii gradului de siguranţă în şcoli – în acest trimestru, în 
perioada 24-28.09.2012, au fost desfăşurate activităţi informativ – 
preventive în rândul elevilor, în cadrul evenimentului naţional „ Săptămâna 
Prevenirii Criminalităţii!”. Astfel, a fost organizată „ Ziua porţilor deschise” 
în incinta I.P.J. Olt, cu participarea a aproximativ 120 de elevi, celor prezenţi 
fiindu-le expuse teme de prevenire anti victimală şi anti infracţională, de 
către poliţişti din cadrul I.P.J. Olt. De asemenea, în sala de spectacole a 
“Centrului Cultural Eugen Ionescu Slatina”, au fost prezentate şi filme 
educative, celor 200 de elevi participanţi. Au fost desfăşurate şi activităţi de 
informare a elevilor de la Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Ec. Ps. 
Aurelian şi Colegiul Carol I, cu privire la adoptarea unor măsuri de protecţie 
suplimentare a bunurilor pe care le deţin, în vederea preîntâmpinării 
furturilor. 

• creşterii colaborării cu comunităţile etnice – au fost continuate 
activităţile stabilite pentru anul 2012, în cadrul „Planului Judeţean pentru 
îmbunătăţirea situaţiei romilor”, un poliţist din cadrul I.P.J. Olt făcând parte 
din Grupul de Lucru Mixt; 

 reducerii riscului violenţei intrafamiliale – au fost desfăşurate 
activităţi de informare şi în mediul rural, în comunele Brâncoveni, 



Dobrosloveni, Fălcoiu, Drăghiceni, Fărcaşele şi Osica de Sus, zone în care 
au fost înregistrate mai multe infracţiuni de “loviri şi alte violenţe”. 

 De asemenea, ofiţerul sociolog din cadrul I.P.J. Olt face parte din 
Comisia pentru Protecţia Copilului Olt, participând activ la întrunirile 
organizate de către reprezentanţii acesteia; 

• reducerii riscului furturilor din locuinţe, societăţi comerciale şi 
animale: au  fost organizate activităţi de informare şi prevenire în rândul 
administratorilor şi membrilor asociaţiilor de proprietari nr. 116, 28, 26, 17, 
39, 64, 57, 1, 3, 159. De asemenea, sub coordonarea poliţiştilor, echipe de 
voluntari ai O.N.G. – ului “Cercetaşii României – Centrul Local Vintilă 
Vodă Slatina” şi cei din cadrul proiectului “Lideri pentru siguranţă!”, au 
desfăşurat activităţi de identificare proprietarilor de autoturisme şi locuinţe 
care, din neglijenţă, pot deveni victime ale hoţilor, fiind identificate 48 de 
autoturisme în care proprietarii lăsaseră bunuri la vedere (genţi, telefoane 
mobile, sume de bani, etc.). 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu Planul de măsuri 
privind menţinerea şi asigurarea ordinii şi siguranţei publice, premergător şi 
pe timpul desfăşurării Referendumului Naţional din data de 29.07.2012, 
poliţiştii din cadrul I.P.J. Olt au acţionat conform atribuţiilor ce le revin, în 
scopul asigurării cadrului optim de organizare şi desfăşurare a 
referendumului, în condiţii de deplină libertate, siguranţă civică şi ordine 
publică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Media zilnică a 
efectivelor destinate menţinerii şi asigurării ordinii şi siguranţei publice în 
perioada Referendumului Naţional, a fost de 354 poliţişti, 72 jandarmi, doi 
poliţişti de frontieră, 33 poliţişti locali. 

În perioada premergătoare şi pe timpul desfăşurării Referendumului 
Naţional din data de 29.07.2012, poliţiştii au manifestat o vigilenţă maximă 
cu privire la gestionarea evenimentelor apărute şi la menţinerea ordinii şi 
siguranţei publice, aplicarea măsurilor legale realizându-se cu fermitate şi 
echidistanţă. 

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. Şi în perioada următoare, poliţiştii vor avea 
în atenţie analizarea şi monitorizarea permanentă a fenomenului infracţional, 
în scopul aplicării măsurilor legale.  
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