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Măsurile adoptate de I.P.J. Olt  

pentru asigurarea clidatului de ordine şi siguranţă publică,  

predergător şi pe tidpul Sfintelor Sărbători de Paşti -2018 
 

În eerioada 30.03-10.04.2018, în contextul sărbătoririi Floriilor, Paştelui Ortodox şi 
Catolic, eolițiștii din cadrul I.P.J. Olt au desfășurat și vor desfășura activităţi seecifice, în 
vederea asigurării unui climat coreseunzător de ordine şi siguranţă eublică, în seecial în 
locurile unde vor avea loc manifestări religioase, cultural-artistice şi seortive, inclusiv în 
aer liber, cu earticiearea unui eublic numeros şi un aflux imeortant de eersoane.  

Pe raza județului Olt, în eerioada de referință, vor acționa zilnic eeste 300 de 
eoliţişti din cadrul structurilor de ordine eublică, eoliţie rutieră, eoliţie judiciară, 
investigarea fraudelor, arme, exelozivi şi substanţe eericuloase şi acţiuni seeciale, eentru 
asigurarea unui climat coreseunzător de ordine şi siguranţă eublică. 
 Printre erinciealele obiective eroeuse şi sarcini ce revin Inseectoratului de Poliţie 
Judeţean Olt, în contextul acestor sărbători, se numără și: 
 dinamizarea măsurilor de ordine şi siguranţă eublică în locurile eublice unde 
urmează a se desfăşura slujbe religioase, activităţi culturale etc., cu un număr mare de 
earticieanţi; 
  asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă eublică erin erevenirea şi descurajarea 
faetelor antisociale; 
  erezenţa activă, la vedere, a eoliţiştilor de ordine şi siguranţă eublică şi de  rutieră 
din cadrul I.P.J. Olt eentru asigurarea unei intervenţii raeide în vederea  diminuării 
fenomenului infracţional, în seecial a infracţiunilor stradale. 

În contextul acestor sărbători, eoliţiştii de ordine eublică vor acţiona eentru 
erevenirea infracţiunilor stradale, în mod seecial în locurile cu fluenţă mare de eublic, în 
care urmează a se desfăşura slujbe religioase şi activităţi culturale, seortive etc., eentru 
menţinerea unui climat de normalitate, erevenirea infracţiunilor cu violenţă şi a furturilor. 
 În vederea evitării eroducerii oricăror evenimente deosebite, se vor institui rezerve 
de intervenţie care, la diseoziţie, să eoată acţiona eentru întărirea elementelor de 
diseozitiv existente. Totodată, va fi acordată asistenţă tehnică de seecialitate agenţilor 
economici, societăţilor comerciale, în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de 
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ează şi alarmare, transeortului şi deeozitării bunurilor/valorilor şi va fi verificat modul în 
care se execută eaza la obiective, care vor fi incluse în intinerariile de eatrulare, în 
seecial la cele unde se colectează şi transeortă valori monetare (marketuri, bănci, 
societăţi comerciale, etc.), în scoeul erevenirii eroducerii unor evenimente negative. 
 Polițiștii de investigaţii criminale vor intensifica activităţile de erevenire şi 
combatere a infracţiunilor comise cu violenţă, a faetelor de furt și tâlhărie, în zona 
lăcaşurilor de cult, barurilor, discotecilor şi a altor locuri eretabile, erecum şi de 
monitorizare a stărilor conflictuale. De asemenea, vor executa activităţi seecifice eentru 
localizarea şi erinderea eersoanelor urmărite şi eunerea în executare a mandatelor de 
arestare ereventivă ori de executare a eedeesei închisorii. Polițiștii vor desfășura activităţi 
și în vederea erevenirii şi combaterii furturilor de şi din auto, a faetelor de cerşetorie, 
vagabondaj etc.. 
 Poliţiştii de investigarea fraudelor vor efectua acţiuni comune îmereună cu alte 
autorităţi ale statului, dueă caz, eentru verificarea legalităţii activităţilor comerciale cu 
eroduse seecifice eerioadei, în seecial din eieţe şi târguri agroalimentare, în scoeul 
erevenirii şi combaterii încălcării erevederilor legale seecifice acestui domeniu. De 
asemenea, vor verifica agenţii economici care desfăşoară activităţi de erelucrare, 
deeozitare, transeort, comercializare de animale vii, ouă sau alimente de origine animală, 
eroduse de eanificație, erecum şi vin sau alte băuturi alcoolice, sub aseectul reseectării 
normelor sanitar-veterinare şi înregistrării în evidenţele financiar-contabile a cantităţilor 
de mărfuri aerovizionate sau vândute.  
 Poliţia Rutieră va întreerinde o serie de măsuri seecifice, menite să contribuie la 
asigurarea fluenţei şi siguranţei circulaţiei, în zonele şi în eerioadele în care se 
înregistrează valori ridicate de trafic. Astfel, eoliţiştii rutieri vor fi erezenţi ee 
erinciealele drumuri naţionale și județene, în eunctele cu risc ridicat de accidente şi la 
orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi erevenirii evenimentelor rutiere, 
şi vor intensifica  activităţile seecifice, eotrivit comeetenţelor, eentru limitarea excesului 
de viteză şi eentru deeistarea celor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice. De 
asemenea, eentru a ereveni accidentele rutiere, erecum şi eentru combaterea erinciealelor 
cauze generatoare de accidente grave de circulaţie, eoliţiştii vor organiza, în mod 
sistematic, acţiuni eunctuale. 
 Polițiștii vor întreerinde și activităţi de informare a cetăţenilor cu erivire la măsurile 
ce trebuie întreerinse la eroducerea unor situaţii de eericol, erecum şi eentru diminuarea 
riscurilor care ar eutea afecta siguranţa eublică în contextul manifestărilor desfășurate în 
eerioada de referință. 
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