
                                                                              
 

 
INFORMARE 

asupra nivelului de asigurare a securit ăţii 
şi siguran ţei civice a comunit ăţii jude ţului Olt, 

pe trimestru III 2009 
 
 

     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. 
     Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Olt, pentru a-şi atinge scopul în 
asigurarea siguranţei şi securităţi publice colaborează cu Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Olt, cu Comandamentul Judeţean de Jandarmi şi cu alte 
instituţii şi organisme care au atribuţii şi responsabilităţi în domeniu. 
     În trimestrul III al anului 2009, cadrele Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Olt au acţionat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, potrivit actelor 
normative în vigoare, urmărind, permanent, 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, în raza de 
competenţă, şi a siguranţei civice a cetăţenilor. 
     Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost prezenţi, 
permanent, în mijlocul cetăţenilor, pentru a contribui la creşterea siguranţei şi 
încrederii acestora faţă de instituţia poliţiei, cu ţintă directă în obţinerea 
sprijinului necesar pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului infracţional. 
     În trimestrul III 2009, au fost organizate 2.431 razii, acţiuni şi controale, 
ocazie cu care s-au constatat 205 infracţiuni, din care 166 în flagrant. Au fost 
ridicate, în vederea confiscării, 16 arme de foc şi 198 buc. de muniţie. Au fost 
identificaţi 69 minori lipsiţi de supraveghere, faţă de care s-au luat măsurile 
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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 1.096 petiţii, scrisori şi 
reclamaţii. 
     În scop preventiv, efectivele de poliţie au executat 322 patrulări pedestre, 
în zona de competenţă, 1257 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 2021 infracţiuni (faţă de 1879, în 
aceeaşi perioadă a anului 2008), din care: 

 - 493 infracţiuni de natură economico-financiară (507 în perioada de 
referinţă   a anului 2008); 
 - 728 infracţiuni de natură judiciară (667 în perioada de referinţă a anului 
2008); 
 - 800 infracţiuni de alta natură (705 în perioada de referinţă a anului 2008). 

     În perioada analizată, au fost constatate 578 infracţiuni incriminate în legi 
speciale (557 în trimestrul III 2008) şi exemplificăm în acest sens: 

 - 225 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 195/2002 – Codul rutier; 
 - 108 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, 
pescuitul, acvacultura; 
 - 51 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 59/1934 – Legea cecului; 
 - 16 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic; 
 - 49 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 241/2005 – privind evaziunea 
fiscală; 
 - 9 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 8/1996 – privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe; 
 - 27 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 61/1991 privind încălcarea 
normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

     În mediul urban, au fost comise 964 infracţiuni, iar în mediul rural 1057, 
valoarea totală a prejudiciului cauzat (estimat) fiind de 8303 mii lei, din care s-
a asigurat recuperarea a 520 mii lei. 
     În această  perioadă, poliţiştii au cercetat 1769 persoane (1569 în perioada 
de referinţă a anului 2008), din care: 
 - 317 pentru infracţiuni economico-financiare (306 în perioada de referinţă a 
anului 2008); 
 - 799 pentru infracţiuni judiciare (712 în perioada de referinţă a anului 2008); 
653 pentru infracţiuni de altă natură (551 în perioada de referinţă a anului 
2008). 
     După definitivarea  cercetărilor, s-a propus trimiterea în judecată a 1906 
persoane (1641 în trimestrul III 2008), din care: 
 - 438 pentru infracţiuni economico-financiare (246 în perioada de referinţă a 
anului 2008); 
 - 883 pentru infracţiuni judiciare (787 în perioada de referinţă a anului 2008); 
585 pentru infracţiuni de altă natură (608 în perioada de referinţă a anului 
2008). 
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     Poliţiştii formaţiunilor de poliţie rurală din unitatea noastră au acţionat 
pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de material lemnos , 
rezultatele concretizându-se în constatarea a 16 infracţiuni, prevăzute de 
Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic şi Legea nr. 46/2008. 
     Pe linie de circula ţie rutier ă, s-a acţionat pentru asigurarea fluenţei şi 
siguranţei în trafic şi prevenirea evenimentelor rutiere, cadrele cu atribuţiuni în 
domeniu organizând 541 acţiuni (587 în aceeaşi perioadă a anului 2008), 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 300 infracţiuni (289 în aceeaşi perioadă a anului 2008), 
din care 134 la regimul circulaţiei rutiere (146 în trimestrul III 2008) şi 166 de 
altă natură (143 în trimestrul III 2008); 
 - au fost constatate 15459 (14294 în trimestrul III 2008) contravenţii prevăzute 
de O.U.G. nr. 195/2002 şi regulamentul de aplicare al acesteia; 
 - au fost reţinute 774 permise de conducere (707 în trimestrul III 2008) şi 413  
certificate de înmatriculare (215 în trimestrul III 2008), pentru defecţiuni 
tehnice sau alte nereguli. 
     Pe drumurile din judeţ, s-au comis 48 accidente grave (44 în trimestrul III 
2008), soldate cu 16 morţi (17 în trimestrul III 2008) şi 36 răniţi grav (34 
trimestrul III 2008) şi 114 accidente uşoare (91 în trimestrul III 2008) soldate 
cu 137 răniţi (110 în trimestrul III 2008), restul fiind avarii uşoare. De 
asemenea, în perioada de analiză, s-au înregistrat 235 accidente cu pagube 
materiale (542 în trimestrul III 2008). 
     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. 
     Permanent, este reactualizat site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt 
cu informaţii de interes public, la care cetăţenii au acces permanent, cu 
respectarea limitelor prevăzute de legislaţia în vigoare. 
     De asemenea, s-a procedat la supravegherea temeinică a zonelor, mediilor 
şi locurilor cu potenţial criminogen ridicat, a elementelor infractoare şi a celor 
care aduc atingere relaţiilor de convieţuire socială. 
     La nivelul judeţului Olt, 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 şi creându-se un 
sentiment de siguranţă civică în cadrul comunităţii. 
     În perioada supusă analizei, poliţiştii I.P.J. Olt au fost angrenaţi în 
derularea unor acţiuni cu forţe sporite, precum şi a unor activităţi derulate în 
sistem integrat de către toate forţele Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
care au avut drept scop asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică în 
cadrul societăţii. Exemplificăm în acest sens acţiunile „Poliţia în alertă” şi 
„Strada 2009”. 
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     În perioada 21.09.-25.09.2009, sub egida „Săptămâna prevenirii 
criminalităţii” şi în baza Programului naţional de prevenire şi combatere a 
delincvenţei juvenile şi a Planului de acţiune, aprobat de conducerea I.P.J. Olt, 
au avut loc acţiuni punctuale de prevenire şi combatere a absenteismului 
şcolar, în mediul urban. 
     Au fost urmărite următoarele obiective: dispunerea de măsuri legale faţă de 
persoanele care servesc băuturi alcoolice minorilor, informarea unităţilor 
şcolare cu privire la elevii depistaţi, prevenirea faptelor antisociale în rândul 
elevilor, reglementarea accesului în unităţile de învăţământ şi sancţionarea 
celor care încalcă aceste norme, stabilirea persoanelor care, în mod frecvent, 
acţionează, în zona şcolilor şi aplicarea măsurilor legale. 
     Activităţile desfăşurate au fost concretizate, astfel: 

• număr unităţi alimentaţie publică şi internetcafe –uri identificate-40; 
• număr elevi identificaţi care absentează de la cursuri-80; 
• număr unităţi şcolare la care aceştia învaţă-17; 
• număr infracţiuni constatate-1; 
• număr contravenţii aplicate la Legea 61/1991-4; 
• număr informări către unităţile şcolare-21; 
• număr persoane depistate în zona unităţilor de învăţământ-31; 
• număr unităţi de învăţământ la care nu este reglementat accesul în 

unitate-5; 
• număr unităţi de învăţământ la care nu există serviciul de pază-17; 

     De asemenea, la nivelul municipiului Slatina, a avut loc un marş sub 
sloganul „Spune NU violen ţei! Fii absolvent NU delincvent!” , precum şi un 
concurs de eseuri „Fără violen ţă – o adolescen ţă fericit ă!”, organizat în 
colaborare cu Inspectoratul �colar Judeţean Olt. 
     Totodată, poliţiştii au desfăşurat activităţi informativ – preventive pe linia 
prevenirii furturilor din locuinţe, societăţi comerciale şi buzunare la 
supermarket – urile Kaufland, Billa, Ethos şi Plus, precum şi la Complex 
Servicii Persoane Vârstnice, iar pe linia prevenirii violenţei domestice au 
organizat întâlniri şi au discutat cu personalul feminin angajat, în unităţile cu 
profil textil, de pe raza judeţului. 
     Pe linia prevenirii infracţiunilor de furt de animale şi păsări, poliţiştii din 
cadrul I.P.J. Olt au desfăşurat activităţi preventive cu ocazia organizării 
târgurilor săptămânale. 
     În ceea ce priveşte prevenirea accidentelor de circulaţie, au fost organizate 
şi executate acţiuni, cu efective mărite, de către Serviciul Poliţiei Rutiere, 
împreună cu efective din cadrul D.P.I.R., pe linia depistării şi sancţionării 
conducătorilor auto care nu respectă prevederile  O.U.G. nr. 195/2002 Rep. 
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