
                                                                              
 

 
INFORMARE 

asupra nivelului de asigurare a securităţii 
şi siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt, 

pe trimestru IV 2008 
 
 
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. 

Pe trimestrul IV 2008, în şedinţele în plen şi pe comisii ale Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Olt, s-au prezentat şi analizat informări şi rapoarte 
privind:  

•  activitatea poliţiei rurale pentru prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale precum si modul de asigurarea pazei obiectivelor bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor în mediul rural din localităţile: Cilieni, Gîrcov, Giuvărăşti, 
Grădinile, Grojdibodu, Gura-Padinii, Ianca, Izbiceni, Obârşia, Orlea, Rusăneşti, Ştefan 
cel Mare, Studina, Tia Mare, Urzica, Vădastra, Vădăstriţa, Vişina Nouă; 

•    planul strategic cu principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile 
de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali din judeţul Olt  în 2009; 

• raport asupra resurselor materiale şi umane necesare îndeplinirii 
obiectivelor stabilite şi cu privire la modalităţile practice, preconizate pentru realizarea 
indicatorilor de performanţă minimali; 

•   măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean pentru asigurarea 
ordinii şi siguranţei publice pe durata organizării şi desfăşurării alegerilor 
parlamentare din 30.11.2008.   
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În cursul trimestrului IV a.c., cadrele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt 
au acţionat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, potrivit actelor normative în 
vigoare, în conformitate cu prevederile „Programului de guvernare pentru perioada 
2005-2008”, 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. 

Atât poliţiştii din mediul urban, cât şi cei din mediul rural, au fost prezenţi, 
în mod continuu, 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 perioada analizată, au fost organizate şi s-au executat 2326 razii, acţiuni şi 
controale, ocazie cu care au fost descoperite 198 infracţiuni, din care 163 în flagrant, 
s-au ridicat, în vederea confiscării, bunuri în valoare de 6,00 mii RON, 14 arme de foc, 
169 bucăţi muniţie. Au fost identificaţi 78 minori lipsiţi de supraveghere, faţă de care 
s-au luat măsurile prevăzute de lege. 

Lucrătorii de poliţie au acordat o atenţie deosebită aspectelor sesizate de 
cetăţeni, fiind verificate şi rezolvate 1222 petiţii, scrisori şi reclamaţii. 

În  scop preventiv, efectivele de poliţie au organizat şi executat peste 5824 
patrulări în comunităţile de pe raza judeţului, 1445 controale şi verificări la sistemele 
de pază şi numeroase controale la locurile de cazare în comun.. 

Ca urmare a activităţii desfăşurate, în perioada la care se referă informarea, 
au fost constatate 1620 infracţiuni (1299, în perioada similară a anului trecut), din 
care:  

Ø 246 de natură economico-financiară ; 
Ø 659 de natură judiciară ; 
Ø 715 de alta natură. 
În mediul urban, au fost comise 806 infracţiuni, iar în mediul rural 807, 

valoarea totală a prejudiciului cauzat (estimat) fiind de 5301 mii RON, din care s-a 
recuperat 393 mii RON. 

În această  perioadă, poliţiştii au cercetat 1397 persoane, din care: 
Ø 179 pentru infracţiuni economico-financiare;  
Ø 677 pentru infracţiuni judiciare; 
Ø 541 pentru infracţiuni de altă natură. 

         După definitivarea cercetărilor, s-a propus trimiterea în judecată a 1494 
persoane:  

Ø 123 pentru infracţiuni economico-financiare; 
Ø 819 pentru infracţiuni judiciare; 
Ø 552 pentru  infracţiuni de altă natură.  
Lucrătorii formaţiunilor de poliţie rurală din unitatea noastră au acţionat 

pentru prevenirea şi combaterea     sustragerilor    de material     lemnos,             
rezultatele concretizându-se în constatarea a 24 infracţiuni, prevăzute de Legea 
26/1996 – Codul Silvic.           
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O direcţie prioritară în activitatea desfăşurată a constituit-o prevenirea şi 
descoperirea neregulilor comise de agenţii economici, cu ocazia producerii şi 
comercializării mărfurilor, precum şi a prestării de servicii. În vederea realizării 
acestor obiective, au fost organizate acţiuni şi controale, atât cu participare proprie, cât 
şi cu participarea comisarilor Gărzii Financiare Olt, inspectorilor Oficiului Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor Olt şi ai Gărzii de Mediu Olt. Rezultatul acestor 
acţiuni şi controale s-a materializat în  constatarea următoarelor infracţiuni: 64 
infracţiuni de înşelăciune, 6 infracţiuni de delapidare, 7 infracţiuni de gestiune 
frauduloasă, 25 infracţiuni de evaziune fiscală. 

În perioada analizată, au fost constatate 461 infracţiuni încriminate în legi 
speciale, dintre care exemplificăm: 

-215 infracţiuni prev. şi ped. de O.U.G. nr. 195/2002 – Codul rutier;  
-151 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 192/2001- Legea privind fondul 

piscicol, pescuitul şi acvacultura. 
-25 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 87/94 – Legea evaziunii fiscale; 
-24 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 26/1996 – Codul Silvic; 
-18 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 59/34 – Legea Cecului;    
-14 infracţiuni prev. şi ped.  de Legea nr. 61/1991 – privind ordinea şi 

liniştea publică; 
-  8 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 8/1996 – Legea privind dreptul de 

autor şi dr. conexe; 
               -  5 infracţiuni prev. şi ped. de Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii. 

Pe linie de circulaţie rutieră, s-a acţionat pentru asigurarea siguranţei în 
trafic şi prevenirea evenimentelor rutiere, cadrele cu atribuţiuni în domeniu organizând 
461 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 constatate 284 infracţiuni, din care 142 la regimul circulaţiei rutiere 
şi 142 de altă natură; 

 Au fost aplicate 12760 contravenţii prevăzute de O.U.G. 195/2002 şi 
regulamentul de aplicare al acesteia; 

În aceeaşi perioadă, au fost reţinute 771 permise de conducere şi 177 
certificate de înmatriculare, pentru defecţiuni tehnice sau alte nereguli. 

Pe drumurile din judeţ, s-au comis 40 accidente grave, soldate cu 21 morţi şi 
25 răniţi grav şi 87 accidente uşoare soldate cu 105 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, astfel încât nu au existat blocaje, ca urmare a producerii unor evenimente 
rutiere, asigurându-se fluidizarea traficului rutier. 

În vederea realizării unor parteneriate active şi eficiente, s-a pus accent pe 
identificarea unor parteneri viabili, cu care au fost încheiate protocoale de colaborare 
în care au fost stabilite scopurile, obiectivele şi acţiunile ce au fost desfăşurate şi 
continuă să se desfăşoare în acest sens. Au fost derulate activităţi, în conformitate cu 
protocoalele de colaborare încheiate cu Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea 
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de Sănătate Publică, Agenţia Naţională a Drumurilor, pentru prevenirea 
accidentelor de circulaţie şi creşterea siguranţei rutiere.  

Pe linia prevenirii criminalităţii, în trimestrul IV al acestui an, au fost 
organizate şi desfăşurate activităţi în domeniul:  

- prevenirii violenţei în mediul şcolar şi al cunoaşterii şi promovării 
drepturilor copilului. Astfel, împreună cu poliţiştii de proximitate şi de la posturile 
de poliţie comunale, au fost organizate peste 16 întâlniri cu elevi şi părinţi, beneficiari 
fiind peste 420 participanţi.  

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, la Palatul Copiilor «Adrian Boran » din mun. 
Slatina a  fost organizat concursul «Spuneţi NU drogurilor », la care au participat 42 
elevi din clasele I-VIII. La final, a fost organizat un spectacol de dans modern şi 
colinde, ocazie cu s-au înmânat premii şi diplome câştigătorilor concursului. 

- creşterii colaborării cu comunităţile etnice. Au fost organizate şi 
desfăşurate întâlniri cu elevii unităţilor de învăţământ din oraşul Drăgăneşti-Olt; 

- reducerii riscului consumului de droguri. Împreună cu lucrătorii 
Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, au fost organizate şi 
desfăşurate 3 întâlniri cu elevii de şcoală generală, atât din oraş, cât şi de la sate; 

- prevenirii violenţei domestice. La Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială 
Olt, a fost organizat şi desfăşurat un seminar la care au participat membrii Grupului de 
lucru, având ca invitaţi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei în 
cadrul căruia au fost dezbătute cauzele generatoare ale acestui fenomen, propunându-
se soluţii optime pentru reducerea acestuia; 

- creşterii siguranţei rutiere. Au fost organizate şi desfăşurate 16 acţiuni, 
împreună cu Serviciul Poliţiei Rutiere, poliţiştii de proximitate, cei de la posturile de 
poliţie, cu Societatea Română de Cruce Roşie-filiala Olt şi A.C.R. pe linia prevenirii 
accidentelor rutiere cauzate de viteză şi traversarea neregulamentară a pietonilor 

Permanent, 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. 

Nu au fost identificate stări conflictuale grave, interetnice sau 
intercomunitare, care să necesite intervenţii în forţă. La nivelul judeţului Olt, s-a reuşit 
menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică, creându-se un sentiment de 
siguranţă civică în cadrul comunităţii.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Radu STANCU 


